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Návrh uznesenia: 
 
MZ 
MČ Bratislava - Ružinov 
 
 
 
 
 
A.                                                       súhlasí 
 
so zadaním pre spracovanie „Urbanistickej štúdie Ružinovská ulica - východ, aktualizácia“ 
 
 
 
 
 B.                                                        ukladá 
 
Ing. Lýdii Adamovi čovej, prednostke 
zabezpečiť zaslanie schváleného Zadania spracovateľovi „Urbanistickej štúdie Ružinovská 
ulica - východ, aktualizácia“ . 
 
 
 

         T: február 2012 
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Dôvodová správa: 
 

Pôvodná  Urbanistická štúdia  zóny Ružinovská ulica – východ bola spracovaná 
v dvoch variantoch, prerokovaná v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-
Ružinov  a čistopis štúdie bol zaslaný 14.07.2009 na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy. 
Obstarávateľ štúdie obdržal 4.1.2010 stanovisko č.j. MAGS ORM 33471/09-272760 
k čistopisu urbanistickej štúdie s viacerými pripomienkami, ktoré žiadal do čistopisu 
zapracovať. Vzhľadom k uvedeným pripomienkam Hlavné mesto SR Bratislava neodporučilo  
čistopis urbanistickej štúdie odsúhlasiť ako územnoplánovací podklad do doby jeho 
kompletného doriešenia a dorokovania. 

V priebehu uplynulých 2 rokov od zaslania uvedenej pôvodnej urbanistickej štúdie na 
magistrát hl. mesta vznikli tieto nové skutočnosti: 

1. Vstúpili do platnosti Zmeny a doplnky 01 k ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy 
2. V stanovisku  č.j. MAGS ODP 45279/09-ODP149/09-bn zo dňa 16.7.2009 sa 

požadovalo dopracovanie a doplnenie dopravno-inžinierskej štúdie Ružinovská ulica, 
Bratislava (PUDOS PLUS, spol. s r.o.+ALFA 04, 06/2009) 

3. V riešenom území bolo vydaných viacero územných rozhodnutí a stavebných 
povolení 

4. Po komunálnych voľbách 2010 sa zmenilo vedenie a samosprávy mestskej časti, s čím 
súvisí nový postoj k zástavbe na stabilizovaných územiach a  k odpredaju pozemkov 
pod jednotlivými garážami, ktoré sú rezervované pre výstavbu hromadných garáží 

5. Bola vypracovaná a prerokovaná  a obstarávateľovi odovzdaná dopravno-inžinierska 
štúdia Územie Ružinovská-letisko-Ivánska-Tomášikova (PUDOS PLUS, spol. 
s r.o.02/2011) 

6. Bola vypracovaná a prerokovaná dopravná štúdia Nosný systém MHD Ružinovská-
Letisko M.R.Štefánika (PUDOS PLUS, spol. s r.o.01/2011) 

7. Dňa 15.12.2011 boli schválené Zmeny a doplnky 02 k ÚPN hlavného mesta 
SR Bratislavy 
 

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam sa obstarávateľ Urbanistickej štúdie  zóny Ružinovská 
ulica – východ, aktualizácia – Mestská časť Bratislava-Ružinov - rozhodol požadované 
pripomienky zapracovať pod názvom  „aktualizácia“ na základe upraveného zadania 
dohodnutého s obstarávateľom Územného plánu hl.mesta SR Bratislavy.  
Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie  zóny Ružinovská ulica – východ, aktualizácia, 
v mestskej časti Bratislava-Ružinov je vypracované v zmysle § 4 zákona č. 50/76 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a 
§ 2a 3 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii. Návrh zadania sa koncipoval na úrovni orgánov 
samosprávy Mestskej časti Bratislava-Ružinov, bol zaslaný orgánom štátnej správy, 
samospráve Hlavného mesta SR Bratislavy, Bratislavskému samosprávnemu kraju, správcom 
verejného technického vybavenia a dopravného vybavenia a ďalším dotknutým subjektom 
v rozsahu zodpovedajúcom prerokovaniu urbanistickej štúdie. Návrh zadania bol prerokovaný 
v Komisii územného plánovania, životného prostredia a dopravy dňa 22.8.2011 a v Miestnej 
rade mestkej časti Bratislava - Ružinov dňa 24.1.2012. 

 
 
 
 

 



Urbanistická štúdia Ružinovská-východ, aktualizácia  
Vyhodnotenie pripomienok z  prerokovania návrhu zad ania  
 
 
Vypracoval: Ing.arch. Andrej Papp, odborne spôsobil á osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. č. 217 
Dňa: 20.10.2011 

 
 
 

P.č. Organizácia/ 
Fyzická osoba List č./zo dňa Pripomienky                      Vyhodnotenie pripomienok  

ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SPRÁVCOVIA SIETÍ 

1. Ministerstvo 
obrany SR, Správa 
nehnute ľného 
majetku a výstavby 
Bratislava 

SAMaV- 
1435/2011   
zo dňa 
31.mája.2011 

Vojenská správa nemá pripomienky, lebo v riešenom území nemá 
zvláštne územné požiadavky. Dlhodobejšia perspektíva nie je 
známa. 

Berie sa na vedomie.                 
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2. Bratislavská 
integrovaná 
doprava, a.s., 
Jašíkova 2,  
82103 Bratislava 

25/2011 zo 
dňa 6.6.2011 

V návrhu zadania-bod 8 Územnoplánovacia dokumentácia sú 
vymenované dokumenty, ktoré majú byť podkladom pre 
vypracovanie UŠ. Nie je nám známy obsah všetkých týchto 
dokumentov, sme však toho názoru, že medzi nimi chýba 
dokument riešiaci umiestnenie Terminálu integrovanej dopravy-
železničnej zastávky Ružinov. V nadväznosti na konkrétne 
umiestnenie tohto terminálu (nám sú známe dve lokality – na 
úrovni súčasného autobusového obratiska Súhvezdná a v mieste 
rozvetvenia žel. tratí 131 na Dunajskú Stredu a 132 na ÚNS) 
žiadame pri tvorbe UŠ s jeho čo najlepším napojením na ostatné 
na ostatné druhy verejnej dopravy – predovšetkým električkovú, a 
to takým spôsobom, aby cestujúci nemuseli prekonávať veľké 
vzdialenostné rozdiely. Ako najvhodnejšie sa nám javí presunutie 
električkového obratiska priamo k budúcemu terminálu. Existenciu 
električkového obratiska na východnom konci Ružinovskej však 
požadujeme, v súlade s platným územným plánom, zachovať 
v každom prípade. 
Pri napojení na autobusovú dopravu žiadame o vytvorenie územnej 
rezervy pre odstavenie prestávkujúcich vozidiel (dnes zvyčajne 
max.5 vozidiel). V súčasnosti sa vzhľadom na nedostatok miesta 
pre vozidlá MHD na konečnej zastávke Astronomická možno 
denno-denne stretávať s tým, že prestávkujúce vozidlá priamo 
zasahujú do priechodu pre chodcov, alebo do jazdného pruhu 
v priestore zastávky Astronomická. 

Pripomienka je akceptovaná už 
v dopravnoinžinierskej štúdii „Územie  Ružinovská-
Letisko M.R.Štefánika - Ivánska -Tomášikova 
(PUDOS PLUS,s.r.o.,08/2011), ktorá je súčasťou 
dopravnoinžinierskej časti aktualizovanej 
urbanistickej štúdie Ružinovská ulica-východ. 
Varianty Terminálu integrovanej dopravy sú v nej 
prevzaté zo štúdie obstaranej Reming,Consultom, 
s.r.o. v r. 2010  

R
u
ž
i
n
o
v
s
k
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3. Obvodný úrad 
životného 
prostredia 
v Bratislave, 
Karloveská 2, 842 
33 Bratislava 

ZPO/2011/ 
04030-2/BOE-
BA II zo dňa 
01.06.2011 

Riešené územie sa nachádza v MČ Bratislava-Ružinov, 
v zastavanom území, pre ktoré platí prvý stupeń ochrany podľa § 
12 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, kde sa 
uplatňujú všeobecné ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody 
podľa druhej časti zákona. Územie je umiestnené mimo 
chránených území alebo ich ochranných pásiem, je umiestnené 
mimo biocentier, genofondových plôch a prvkov, významných pre 
regionálny územný systém ekologickej stability. Zmena funkčného 
využitia na pozemkoch p.č.1079/1,2, 1566/23,41, 1234/139, 
1197/107, 1234/14, 1240/18,19, 1235/1 a 102 na kód 1110 – 
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy bude prínosom pre 
zvýšenie ekologickej stability územia, takto využívaná plocha by 
mohla plniť funkciu lokálneho biocentra alebo  interakčného prvku 
a vo vnútromestskom prostredí prispeje k zlepšeniu lokality 
životného prostredia človeka i k vytvoreniu podmienok pre viaceré 
živočíšne druhy, najmä avifaunu. 
K predloženej aktualizácii UŠ nemáme z h ľadiska ochrany 
žiadne pripomienky. 

Berie sa na vedomie.  

4. Národná dia ľničná 
spolo čnos ť,a.s. 
Mlynské Nivy 45 
821 09 Bratislava 

2317/31075/ 
2011/40201  
zo dňa 
02.06.2011 

Vzhľadom na skutočnosť, že riešeným územím prechádza 
prevádzkovaná diaľnica D1  NDS požaduje, aby bol rešpektovaný 
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov cestný zákon (napr. zákaz činnosti 
v ochrannom pásme, zvláštne užívanie, umiestňovanie reklám, 
propagačných a informačných zariadení, zákaz napájania 
komunikácií a územia na diaľnicu a pod.) 
Ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle vyhlášky č. 
549/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípadných hodnotách hluku infrazvuku,  
a vibráciách a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií v životnom prostredí a v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z. 
NDS nebude zabezpečovať ochranu zdravia a životného prostredia 
z možných negatívnych vplyvov cestnej premávky na diaľnici. 
      Ďalší stupeň  UŠ požadujeme predložiť NDS na posúdenie 
s tým, že budú plne rešpektované jej oprávnené požiadavky.  

Akceptuje a v kapitole 5.5 zadania  
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5. Obvodný úrad 
Bratislava, odbor 
civilnej ochrany 
a krízového 
riadenia, 
Staromestská 6, 
814 40 Bratislava 

ObU-BA-CO1-
2011/16885/2 
zo dňa 
09.06.2011 

Požadujeme v ďalších stupňoch ÚPP a ÚPD v časti verejné 
dopravné a technické vybavenie územia pre jednotlivé samostatné 
celky resp. jednotlivé stavby a stavebné objekty navrhnúť 
a spracovať riešenie z hľadiska civilnej ochrany v rozsahu 
požiadaviek a ustanovení: 

- §§ 2,3,4,6,16 a 19 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

- §§ 4,5 a 6 vyhlášky č. 532/2006 Z.z. o o podrobnostiach na 
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek 
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany a  

- vyhlášky č. 388/2006 Z.z.  o podrobnostiach na 
zabezpečenie technických a prevádzkových požiadaviek 
a technických podmienok informačného systému civilnej 
ochrany 

Ďalšie stupne ÚPP a ÚPD so zapracovaním požiadaviek civilnej 
ochrany požadujeme predkladať na posúdenie a odsúhlasenie. 

Akceptuje sa v kapitole 5.10 zadania  

6. Úrad pre reguláciu 
železničnej 
dopravy, Sekcia 
špeciálneho 
stavebného úradu, 
Mileti čova 19, 820 
05 Bratislava 

2824/2011-
S4/-Sú zo dňa 
06.06.2011  

Pre plánované stavby dráh /TEN-T/ bude mať ÚRŽD postavenie 
povoľujúceho orgánu ako príslušný špeciálny stavebný úrad  pre 
stavby dráh a na dráhe. Plánované úpravy koľajového nosného 
systému MHD vyžaduje posúdenie ÚRŽD, Sekcie Štátneho 
odborného a technického dozoru a dohľadu na dráhach. 
ÚRŽD požaduje v ďalšom stupni zakresliť plánované trasy projektu 
TEN-T, popísať vzájomné vplyvy plánovaných činností s projektom 
v celom komplexe urbanisticko-dopravného a stavebno-
technického riešenia a rešpektovať tieto plánované trasy. Taktiež 
uvedený návrh prejednať so Železnicami Slovenskej republiky, 
Bratislava a Dopravoprojektom /Koridor/ a.s. Bratislava. 

Plánované trasy projektu TEN-T budú rešpektované 
a dokumentácia bude zaslaná na ŽSR, ÚRŽD aj na 
Dopravoprojekt, a.s. 
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7. Dopravný podnik 
Bratislava, a.s. 
olejkárska1, 814 52 
Bratislava 

8570/2000/20
11 zo dňa 
13.06.2011 

K predloženej územno-plánovacej dokumentácii „Urbanistická 
štúdia Ružinovská ul.východ, aktualizácia - Návrh zadania“ 
oznamujeme nasledovné stanovisko, požiadavky: 
7.1. Za nosný systém mestskej hromadnej dopravy na Ružinovskej 
požadujeme považovať električkovú dopravu a perspektívne 
mestský  koľajový systém typu tram-train, oba vedené v rovnakom 
koridore. 
7.2. Koľajovú trať systému mestskej dopravy žiadame viesť po 
celej trase Ružinovskej ulice v jednej výškovej hladine, bez zmeny 
nivelety oproti súčasnosti. 
7.3. Križovatku Ružinovská-Tomášikova žiadame riešiť 
mimoúrovňovo, pričom koľajový systém MHD zostane na úrovni 
terénu (pozri podmienku uvedenú v bode č.2) 
7.4. Nesúhlasíme so zriaďovaním ďalších zastávok mestskej 
koľajovej dopravy na Ružinovskej ulici (napríklad tesne pri jazere, 
za nadjazdom Bajkalská). 
7.5. Požadujeme zachovať súčasné obratisko električiek na konci 
Ružinovskej ulice. 
7.6. Na konci Ružinovskej ulice je potrebné navrhnúť terminálovú 
prestupnú stanicu medzi električkovou dopravou, resp. nosnou 
koľajovou mestskou dopravou a autobusovou hromadnou 
dopravou a prestup medzi trakciami zabezpečiť systémom dvere-
dvere. Nutné je počítať s prípadnou úpravou súčasnej koľajovej 
trate, komunikácií a nadväzných peších trás. 
7.7. Vo väzbe na terminál hromadnej dopravy riešiť konečné 
stanice a odstavné plochy autobusov MHD. 
8.7. Riešiť treba predĺženie koľajovej trate mestskej dopravy 
z Ružinovskej ulice do územia Pharos a ďalej na Letisko 
M.R.Štefánika, pričom preklenutie železničnej trate a Vrakunskej 
cesty treba navrhovať mimoúrovňovo. 

7.1 – bude riešené podľa stanoviska Hlavného mesta 
SR Bratislavy 
7.2 – týka sa nivelety električkovej trate-akceptuje sa 
7.3 – riešenie dopravy bude prevzaté z 
dopravnoinžinierskej štúdie „Územie  Ružinovská-
Letisko M.R.Štefánika - Ivánska -Tomášikova (ďalej 
DIŠ-PUDOS PLUS,s.r.o.,08/2011), ktorá je 
odsúhlasená Hlavným mestom SR Bratislava 
7.4 – akceptuje sa 
7.5 – bude riešené podľa  DIŠ-PUDOS PLUS, s.r.o., 
08/2011 
7.6 - bude riešené podľa  DIŠ-PUDOS PLUS, s.r.o., 
08/2011) 
7.7 – akceptuje sa  
7.8 - bude riešené podľa  DIŠ-PUDOS PLUS, s.r.o., 
08/2011) 
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8.  Letecký úrad 
Slovenskej 
republiky, Letisko 
M.R.Štefánika, 
83505 Bratislava 

6513/313-
1434-P/2011 
zo dňa 
13.6.2011 

Oznamuje , že riešené územie sa nachádza v ochranných 
pásmach Letiska M.R.Štefánika Bratislava určených rozhodnutím 
Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-66/81 zo dňa 03.07.1981, 
ornitologické ochranné pásma sú určené rozhodnutím Štátnej 
leteckej inšpekcie zn. 1-65/87 zo dňa 29.05.1987 a v ochranných 
pásmach radaru pre koncovú riadenú oblasť Letiska M.R.Štefánika 
Bratislava TAR LZIB (sektor A), určených rozhodnutím Leteckého 
úradu SR zn. 1908/313-638-OP/2007 zo dňa 27.04.2009. 
Žiada, aby pripomienky a obmedzenia uvedené v stanovisku boli 
z hľadiska záujmov civilného letectva pri prerokovaní „Urbanistickej 
štúdie Ružinovská ulica východ, aktualizácia“ rešpektované. 

Akceptuje sa v kapitole 5.5 zadania  

9.  Okresné 
riadite ľstvo 
Hasičského 
a záchranného 
zboru v Bratislave, 
Starometská 6, 
81103 Bratislava 

ORHZ-BA2-
1876/2011 zo 
dňa 
01.06.2011 

Odporúča z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia zohľadniť 
hlavne tieto predpisy: 
1.Zákon SNR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov 
2.Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov 
3. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky pre protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb v znení neskorších predpisov 
4. Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou 
na hasenie požiarov 

Akceptuje sa v kapitole 5.6 zadania  

10. Obvodný úrad 
životného 
prostredia 
v Bratislave, Odbor 
štátnej vodnej 
správy, Karloveská 
2,  
842 33 Bratislava 4 

ZPS/2011/041
10/GEE/v zo 
dňa 13.6.2011 

Nemá pripomienky. Berie sa na vedomie  

11. Slovak Telekom, 
a.s., Karadži čova 
10, 825 13 
Bratislava 

27338 11 zo 
dňa 8.6.2011 

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Z.z. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov s predloženou dokumentáciou “Urbanistická štúdia 
Ružinovská ulica-východ, aktualizácia“ súhlasíme bez pripomienok. 
Doporučujeme rešpektovať naše podzemné telekomunikačné 
vedenia. 

Berie sa na vedomie  
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12.  Krajský úrad pre 
cestnú dopravu 
a pozemné 
komunikácie 
Bratislava, 
Vajnorská 98/D, 
831 03 Bratislava 

A/2011/02297
/STE zo dňa 
08.06.2011 

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 
Bratislava ako cestný správny orgán a špeciálny stavebný úrad pre 
štátne cesty I.triedy priamo v dotknutom riešenom území nemá 
štátnu cestu I.triedy. Avšak pri posúdení širších vzťahov v prípade, 
že by došlo k zástavbe, resp. pri zmene využitia územia 
vyvolávajúceho nárast dopravy na pozemných komunikáciách, 
ktoré sa pripájajú na  cestu I/61-Rožňavskú ulicu a I/63 E 575 – 
Gagarinovu ulicu trváme na posúdení dotknutých pozemných 
komunikácií vrátane križovatiek s cestami I. triedy vzhľadom  na 
nárast intenzity dopravy. V prípade, že posúdenie pozemných 
komunikácií nevyhovie na výhľadové obdobie  stanovené TN, treba 
do riešenia zahrnúť aj úpravu týchto pozemných komunikácií 
v súlade s platnými STN, respektíve znížiť plánovanú zástavbu. 

Posúdenie dotknutých pozemných komunikácií 
vrátane križovatiek bolo vykonané v  
dopravnoinžinierskej štúdii „Územie  Ružinovská-
Letisko M.R.Štefánika - Ivánska -Tomášikova (ďalej 
DIŠ-PUDOS PLUS,s.r.o.,08/2011), ktorá je 
odsúhlasená Hlavným mestom SR Bratislava 
 

 

13. Ministerstvo vnútra 
Slovenskej 
republiky, Sekcia 
informatiky, 
telekomunikácií 
a bezpečnosti MV 
SR, Pribinova 2, 
812 72 Bratislava 

SITB-OT4-
2011/000169-
405 V záujmovej oblasti spracovanej urbanistickej štúdie v mestskej 

časti Bratislava - Ružinov v dohľadnej dobe nemá MV SR v pláne 
žiadne investičné akcie, preto s predloženou urbanistickou štúdiou 
súhlasím. 

Berie sa na vedomie.  

14. Bratislavská 
teplárenská, a.s., 
Bajkalská 21/A,  
829 05 Bratislava 

02164/Ba/201
1/3340-2 zo 
dňa  

Konštatujeme, že v riešenom území sa nachádzajú primárne 
horúcovodné siete a dispečerské káble v správe BAT, a.s., ktoré 
žiadame zapracovať do riešeného územia ako systém centrálneho 
zásobovania teplom- SCZT. Žiadame rešpektovať ustanovenia  
§ 36 - ochranné pásma, bod 7,8, a 9 zákona č.657/2004 Z.z. o 
tepelnej energetike. V riešenom území nemáme plánovaný nárast 
investícií vlastnou výstavbou. 

Akceptuje sa v kapitole 5.6 zadania  
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15. Ministerstvo 
dopravy, výstavby 
a regionálneho 
rozvoja Slovenskej 
republiky, Sekcia 
záležitostí EU 
a medzinárodných 
vzťahov,  
Námestie slobody 
6,  
810 05 Bratislava, 
P-O-BOX 100 

16429/2011-
SZMV/z. 
30694 zo dňa  
22.6.2011 

Pri aktualizácii žiadame za dopravu rešpektovať: 
15.1.-Strategické materiály rezortu: 
- stratégia rozvoja dopravy do roku 2020, prijatá uznesením vlády 

SR č. 158/2010 dńa 3.3.2010 
- Pokračovanie Programu prípravy a výstavby diaľnic 

a rýchlostných ciest, schválené uznesením vlády SR č. 591 zo 
dňa 8.9.2010 

- Operačný program Doprava, schválený uznesením vlády SR č. 
1007/206 zo dňa 6.12.2006 

- Dopravno-urbanistická štúdia prepojenia železničných koridorov 
č. IV a V projektu TEN-T 17 a napojenie letiska na  železničnú 
sieť v Bratislave, vypracovaná DI koridor 

15.2.-Niektoré konkrétne úlohy: 
- riešenie križovatky Vrakunská-Ivánska cesta (mimoúrovňové 

kríženie Ivánskej cesty so železničnou traťou) 
- pripojenie Galvaniho ulice na preložku št.cesty II/572 

a pripojenie na diaľnicu D1, 
- pripojenie letiska M.R.Štefánika na železničnú sieť 
- modernizácia trate Bratislava Petržalka-BNM 
15.3.-V rámci urbanistickej štúdie žiadame: 
- vyznačiť a rešpektovať ochranné pásmo železnice 
- ochranné pásmo diaľnice 
15.4 - v rámci integrovaného dopravného systému verejnej osobnej 
dopravy rešpektovať prepojenie železničných koridorov na území 
hl. mesta SR Bratislavy a zahustenie zastávok na železnici 
 
 

15.1. - Akceptuje sa v kapitole 5.5 zadania. 
15.2. - Uvedené zámery sú zohľadnené v rámci 
dopravnoinžinierskej štúdie „Územie  Ružinovská-
Letisko M.R.Štefánika - Ivánska -Tomášikova (ďalej 
DIŠ-PUDOS PLUS,s.r.o.,08/2011), ktorá je 
odsúhlasená Hlavným mestom SR Bratislava 
15.3. – ochranné pásmo železnice bude vyznačené, 
diaľnica D1 na území mesta ochranné pásmo nemá 
15.4. Zastávka ŽSR Ružinovská bude prevzatá z  
DIŠ-PUDOS PLUS,s.r.o.,08/2011. Zastávka ŽSR na 
Trnavskej ulici bude zobrazená vo výkrese širších 
vzťahov podľa ÚPN-Z Trnávka-Stred. 
 

 

16. METRO Bratislava, 
a.s. Primaciálne 
námestie č. 1, 811 
01 Bratislava 

191/2011 zo 
dňa 24.6.2011 

K predloženému návrhu zadania, z hľadiska nami sledovaných 
zámerov, týkajúcich sa  najmä požiadaviek verejného dopravného 
vybavenia nemáme zásadné pripomienky. 

Berie sa na vedomie.  
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17. Bratislavská 
vodárenská 
spolo čnos ť, a.s. 
Prešovská 48, 
82646 Bratislava 29  

9539/2011/40
20/Ig.La zo 
dňa 6.6.2011 

K predmetnému zámeru Vám dávame nasledovnú územno-
technickú informáciu: 
I. z hľadiska situovania navrhovaného zámeru: 

- v riešenom území sa nachádzajú zariadenia BVS, ktoré 
žiadame rešpektovať vrátane ich pásma ochrany v súlade 
s § 19 Z.č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách. Ochranné pásmo zberača DN 
3600/2160 požadujeme rešpektovať 3,0m na obe strany  
od vonkajšieho obrysu potrubia a a verejného vodovodu 
DN 800 je 4,0m na obe strany od vonkajšieho obrysu 
potrubia.e 

- Stavebné objekty je nutné umiestniť s ohľadom na 
jestvujúce VH siete vrátane ich ochranných pásiem. 

- Vyvolané preložky existujúcich VH zariadení žiadame 
trasovať vrátane ochranného pásma vo verejnom, resp. 
verejne prístupnom priestranstve umožňujúcom vjazd 
servisných vozidiel 

- Verejné vodohospodárske siete vrátane ochranného 
pásma žiadame umiestňovať vo verejných komunikáciách 
resp. v koridoroch s minimálnou šírkou 5,0m verejne 
prístupných pre pracovníkov a dostatočne únosných pre 
vozidlá prevádzkových divízií. 

II.   z hľadiska zásobovania pitnou vodou: 
- vo vodohospodárskej časti žiadame zdokumentovať nároky 

na pitnú a požiarnu vodu a výšku zástavby 
- výpočet vody je nutné previesť podľa prílohy č.1 Vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia SR  č. 684/2006 zo dňa 
14.11.2006 

- verejný vodovod je nutné navrhovať v súlade s STN 
736005,STN 755401, OTN 755411 a ostatnými súvisiacimi 
normami, v súlade s Aktualizáciou generelu zásobovania 
vodou hl.m.SR Bratislavy 

- v riešenom území neplánuje  naša spoločnosť 
rekonštrukcie existujúcich vodovodov ani výstavbu nových 
vodovodných radov. 

  
 

 

Akceptuje sa v kapitole 5.6 zadania  
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   III.    z hľadiska odkanalizovania: 
1. odvádzaniu odpadových vôd z urbanizovaného územia je 

potrebné venovať zvýšenú pozornosť a návrhom nových 
funkcií nezvyšovať podiel spevnených plôch a koeficienty 
odtoku. Uvedené žiadame zohľadniť pri riešení odvádzania  
vôd z povrchového odtoku-vsakovaním, návrhom 
retenčných nádrží v riešenom území 

2. vo vodohospodárskej časti žiadame zdokumentovať 
množstvo splaškových vôd, množstvo zrážkových vôd 
odvádzaných do verejnej kanalizácie z riešeného územia 
pri súčasnom koeficiente odtoku a pri koeficiente odtoku po 
návrhu nových zastavaných plôch. 

3. Verejnú kanalizáciu je nutné navrhovať v súlade  s STN 
736005, STN 756101a ostatnými súvisiacimi normami 
v súlade s Aktualizáciou generelu odkanalizovania hl.m. 
SR Bratislavy. 

4. v riešenom území neplánuje  naša spoločnosť 
rekonštrukcie verejných kanalizácií ani výstavbu nových 
verejných kanalizácií. 

1. Akceptuje sa v kapitole 5.6 zadania 
2. Spôsob zdokumentovania množstva splaškových 

a zrážkových vôd bude zodpovedať metodike 
tohto územnoplánovacieho podkladu 

3. Akceptuje sa v kapitole 5.6 zadania 
4. Akceptuje sa v kapitole 5.6 zadania 
 

 

18. Krajský pozemkový 
úrad v Bratislave 
Trenčianska 55, 
821 09 Bratislava 

908/146/2011 
zo dňa 
01.07.2011 

Podľa § 14 zákona o ochrane pôdy návrhy nepoľnohospodárskeho 
použitia poľnohospodárskej pôdy, ktoré menia alebo dopĺňajú 
schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu podľa osobitného 
predpisu, podliehajú posúdeniu z hľadiska ochrany 
poľnohospodárskej pôdy a vydaniu súhlasu s budúcim možným 
nepoľnohospodárskym použitím poľnohospodárskej pôdy. 
Limitujúcim faktorom pri posudzovaní návrhov je kvalita 
poľnohospodárskej pôdy a celkový trvalý záber.  
     Návrhy posudzuje krajský pozemkový úrad ako orgán ochrany 
poľnohospodárskej pôdy (§22) so zreteľom na  doteraz nepoužité 
plochy v rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie. 
     K spracovaniu návrhu zadania urbanistickej štúdie KPÚ nemá 
zásadné námietky ani ďalšie pripomienky. 

Berie sa na vedomie.  
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19. Krajský úrad 
životného 
prostredia 
v Bratislave, odbor 
ochrany prírody 
a krajiny, 
Karloveská 2, 
842 19 Bratislava 

ZPO/2011/11
78-KTP zo 
dňa 28.6.2011 

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny je územia zaradené v prvom 
stupni ochrany podľa §12 zákona. V území sa nenachádzajú 
vyhlásené chránené územia, ani žiadne prvky ÚSES. Odporúčame 
však zohľadniť hodnotnú existujúcu zeleň v území. 
K predloženej dokumentácii nemáme z hľadiska ochrany prírody 
a krajiny iné pripomienky. 

Berie sa na vedomie.  

20. Správa 
telovýchovných 
a rekreačných 
zariadení hl. mesta 
SR Bratislavy, 
Junácka 4, 
831 04 Bratislava 

752/2011 zo 
dňa 
27.06.2011 

S návrhom zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie zóny  
s ú h l a s í m e za podmienky, že predmetná štúdia bude 
rešpektovať koncepciu cyklistickej dopravy v Bratislave a taktiež 
bude podporovať rozvoj mestskej cyklistiky v MČ Ružinov 
s napojením sa na už realizované a aj plánované hlavné mestské 
trasy. 

Akceptuje sa v kapitole 5.5 zadania – bude riešené 
podľa materiálu „Koncepcia rozvoja cyklotrás na 
území Mestskej časti-Bratislava-Ružinov. 

 

21. Obvodný úrad pre 
cestnú dopravu 
a pozemné 
komunikácie 
v Bratislave, Pri 
starej prachárni 14, 
831 04 Bratislava 

B/2011/05625
/LBO zo dňa 
29.06.2011 

Uplatňuje si tieto požiadavky: 
5. pri riešení dopravnej obsluhy v predmetného územia 

zohľadniť nové návrhy pripravovaných stavieb v území. 
6. dopravné napojenie územia riešiť tak, aby boli zosúladené 

nároky na obslúženie celého priľahlého územia so 
zodpovedajúcim napojením na cesty v kompetencii tunajšieho 
úradu v zmysle platných STN s vyhovujúcou výhľadovou 
kapacitou. 

Akceptuje sa v kapitole 5.5 zadania  

22. Bratislavský 
samosprávny kraj, 
Sabinovská ul.16, 
P.O.BOX 106, 820 
05 Bratislava 25 

8126/2011 zo 
dňa 
06.06.2011 

Podľa VÚC Bratislavského samosprávneho kraja je predmetné 
územie určené ako obytné územie. Upozorňujeme Vás, že 
predmetným územím prechádza trasa elektrického vedenie 110 
kV, trasa hlavného skupinového privádzača vody, skupinový 
kanalizačný zberač a železničná trať, ktorá bude vo výhľade slúžiť 
v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy aj pre regionálne účely. 
Vo východnej časti je navrhovaná I.etapa nosného systému MHD 
(predĺženie električkovej trate). Predmetné riešenie sa nachádza 
v náletovom kuželi letiska. 
Návrh zadania UŠ nie je v kolízii so zámermi územnoplánovacej 
dokumentácie ÚPN VÚC Bratislavského kraja, preto Bratislavský 
samosprávny kraj s predloženým návrhom zadania UŠ súhlasí. 

Berie sa na vedomie.  
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23. Krajské riadite ľstvo 
policajného zboru 
v Bratislave, 
Krajský dopravný 
inšpektorát, 
Špitálska 14, 
812 28 Bratislava 1 

KRP-DI-DIO-
17-220/2011    
zo dňa 
27.06.2011 

1. Požadujeme bezpečne vyriešiť organizáciu pešej dopravy a jej 
prístup k najbližším zastávkam MHD trasovanej v dotyku 
s riešeným územím. 
2. Z pohľadu širších dopravných vzťahov požadujeme predložiť 
analýzu priepustnosti križovatiek v danej lokalite vzhľadom na 
predpokladaný nárast dopravy vyvolaný pripravovanou investičnou 
výstavbou. 
3. Dopravnú obsluhu riešeného územia – komunikácie, parkoviská, 
parkovacie garáže, chodníky pre peších, cestičky pre cyklistov 
navrhnúť v zmysle platných STN. 
4.Vo veci riešenia statickej dopravy žiadame, aby každý 
navrhovaný objekt mal zabezpečený dostatočný počet odstavných 
a parkovacích stojísk v zmysle STN 736110, ktoré budú 
umiestnené v rámci vlastného pozemku – objektu. Súhlasíme 
s použitím nasledovných koeficientov vo výpočte celkového počtu 
stojísk „N“ v riešenom území: ka=1,2, kv=1,1,  kp=0,8, kd=1,2 
v zmysle platnej STN 736110. Navrhovanému počtu funkcií 
v riešenom území je úmerný nárast zdrojovej a cieľovej dopravy 
a tomuto nárastu musia zodpovedať opatrenia a stavebné zmeny 
na priľahlej komunikačnej sieti. 

1. Akceptuje sa v kapitolách 5.5  zadania 
2. Pripomienka je riešená v samostatnej 

dopravnoinžinierskej štúdii, ktorá tvorí súčasť 
urbanistickej štúdie. 

3. Akceptuje sa v kapitolách 5.5  zadania 
4. Akceptuje sa v kapitolách 5.5  zadania 

 

24. Regionálny úrad 
verejného 
zdravotníctva, 
Bratislava hlavné 
mesto so sídlom 
v Bratislave, 
Ružinovská č. 8, 
820 09 Bratislava29  
P.O.BOX 26 

HŽP/10679/ 
2011 zo dňa 
24.06.2011 

Z hľadiska ochrany verejného zdravia s predloženým návrhom 
zadania „Urbanistická štúdia Ružinovská-východ, aktualizácia“ 
Bratislava-Ružinov súhlasím. 
Hygienické aspekty výstavby budú posúdené v ďalšom stupni 
územnoplánovacej dokumentácie podľa § 13 ods. 3 písm. b 
zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
                                             MUDr. Otakar Fitz, regionálny hygienik 

Berie sa na vedomie.  
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25. Hlavné mesto SR 
Bratislava, 
Primaciálne nám. 1 
P.O.BOX 192 
814 99 Bratislava 
 

MAGS ORM 
46726/11-
289675 
zo dňa 
15.08.2011 
(obstarávateľ 
obdržal 
7.10.2011) 

1. Vzhľadom na to, že z návrhu zadania vyplýva, že v súlade 
s výsledkami prerokovania by urbanistická štúdia mala slúžiť ako 
podklad pre územné rozhodovanie a usmerňovanie investičnej 
činnosti v území, odporúčame urbanistickú štúdiu prerokovať aj 
s príslušným stavebným úradom. Upozorňujeme, že UŠ, ktorá by 
mala byť takto využívaná, musí byť v súlade s územnoplánovacou 
dokumentáciou mesta – ÚPN hl.mesta SR Bratislavy,2007 v znení 
zmien a doplnkov 
2. chýba písomné vymedzenie širších vzťahov v textovej časti, 
žiadame doplniť 
3. kapitola 4: - funkčné využitie krajinná zeleň/kód 1002, 
stabilizované územie sa vo vymedzenom území nenachádza-
potrebné vylúčiť, 
4.   kapitola 4: - požadujeme doplniť základné charakteristiky 
v zmysle ÚPN hl.m. SR Bratislavy, 2007, v znení zmien a doplnkov 
(ďalej ÚPN hl.m. SR Bratislavy), časť C.2.Charakteristika 
funkčných plôch 
5.   Pri spracovaní urbanistickej štúdie je potrebné postupovať 
v súlade s ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov, ktoré sa 
viažu k predmetu obstarania a požiadavky ostatných osobitných 
predpisov(najmä zákon č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní 
a tavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, vzhláška MŽ SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, zákon č. 17/1992 
Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 
24/2006 Z.z. o posudzoaní vplyvov na životné preostredie v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a iné). 
6.   bod 5.2 žiadame v úvode doplniť: 
 6.1 v priestore riešených území rešpektovať hodnoty a zvyšovať 
kvalitu stabilizovaného územia 

 
1. Po prerokovaní  by urbanistická štúdia mala slúžiť 

ako podklad na zmeny a doplnky ÚPN hlavného 
mesta SR Bratislavy. V územnofunkčných 
celkoch, ktoré sú v súlade s ÚPN hl. mesta SR 
Bratislavy,rok 2007, je možné  štúdiu využiť  ako 
podklad v procese územného rozhodovania aj 
ako podklad pre spracovanie územného plánu 
zóny. 

 
 
2. V kapitole 3 bude vymedzená nasledovná hranica 

širších vzťahov: Trnavská cesta - Ivánska cesta -
hranica letiska – júžná hranica Pharosu – 
úsekkatasrálnej hranice Ružinova – Gagarinova 
ulica, Papraďová – Trebišovská v predĺžení cez 
Martinský cintorín na Trnavskú cestu. 

 
3. Akceptuje sa 
 
4. Akceptuje sa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Akceptuje sa v kapitole 5 
6.1 Akceptuje sa 
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  6.2 v riešení rešpektovať ťažiskový priestor východnej radiály ako 
zeleného bulváru s primárnym uzlovým priestorom 
celomestského architektonicky významu v križovaní 
Ružinovskej a Bajkalskej ulice a sekundárnym uzlovým 
priestorom Ružinovskej a Tomášikovej ulice ako miestneho 
obslužného uzlového priestoru mestskej časti, oba priestory 
odporúčame dotvoriť zodpovedajúcim hodnotným spôsobom 
urbanizácie s umiestnením priestorových či významových 
dominánt, 

6.3 priestor východnej radiály riešiť ako kompletný líniový celok 
tvoriaci urbanistický interiér koridorového typu s uplatnením 
diferencovania zástavby a humanizujúceho prvku verejnej 
zelene 

6.4 pozdĺž Ružinovskej ulice požadujeme zachovať kvalitnú zeleń 
parkov, dotvoriť zeleň stromoradí, vytvoriť pešie promenády, 
revitalizovať jestvujúce stavby a dotvoriť priestor spoločensky 
hodnotným verejným parterom 

6.5 rešpektovať jedinečný charakter jednotlivých stabilizovaných 
obytných štruktúr a ich kvalitného prírodného prostredia 
s vnútroblokovou zeleňou, 

6.6 v rámci riešenia klásť dôraz na vytvorenie mestského 
polyfunkčného prostredia pozdĺž Ružinovskej ulice s uzlovými 
priestormi ako centrami občianskej vybavenosti, 

6.7 v mieste ukončenia Ružinovskej ulice navrhnúť možnosti 
vyústenia do predpriestoru letiska M.R.Štefánika s prepojením 
na Vrakunskú cestu s vytvorením nástupného priestoru do 
mestskej časti z nástupného priestoru do juho-východného 
rozvojového smeru, 

6.8 vzhľadom na to, že v danom území, ani v jeho kontaktných 
územiach neexistuje žiaden prirodzený potenciál pre 
krátkodobú a každodennú rekreáciu, je potrebné v danej 
urbanistickej štruktúre stabilizovať jestvujúce plochy parkov 
a rekreácie, odporúčame vymedziť nové územia pre funkčné 
využitie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 

7.   ku kapitole 8, bod c. „Vydané územné rozhodnutia a začaté 
územné a stavebné konania“   odporúčame do zoznamu zahrnúť aj 
dopravné stavby (ktoré majú vydané ÚR resp. SP) súvisiace 
s pripravovanou zástavbou PHAROS v území Letisko západ. 
 

6.2 Akceptuje sa v kapitole 5, v bode 5.2 
6.3 Akceptuje sa v kapitole 5, v bode 5.2 
6.4 Akceptuje sa v kapitole 5, v bode 5.2 
6.5 Akceptuje sa v kapitole 5, v bode 5.2 
6.6 Akceptuje sa v kapitole 5, v bode 5.2 
6.7 je zohľadnené a do  UŠ bude prevzaté z 

dopravnoinžinierskej štúdie „Územie  Ružinovská-
Letisko M.R.Štefánika - Ivánska -Tomášikova 
(ďalej DIŠ-PUDOS PLUS,s.r.o.,08/2011), ktorá je 
odsúhlasená Hlavným mestom SR Bratislava  

6.8 Akceptuje sa v kapitole 5, v bode 5.2. Návrh na 
zmenu funkčného využitia zelených plôch na 
funkciu „parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 
– kód 1110“ bol riešený už v pôvodnej  UŠ 
Ružinovská ulica-východ z r. 2009. Z týchto bol 
do návrhu ZaD 02 zaradená len plocha parku 
pred Vysoku školou práva (zmena 
KR/RV/12,RV/RU17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Akceptuje sa v kapitole 8, v bode c. 
 
 
 
 
 
 
8.   Akceptuje sa v kapitole 8, bod d. 
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8. ku kapitole 8, bod „zaslané pripomienky pre ZaD k ÚPN hl.m. SR 
Bratislavy“: 
8.1 - V rámci zmien a doplnkov 02 je navrhovaná aj zmena č. 
KR/RV/12, RV/RU/17 Ružinov, Tomášikova - park pred VŠ práva, 
zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu,kód 201 na funkciu parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy, kód 1110. 
 
8.2 – k ostatným Vami uvádzaným podnetom na zmenu funkcie 
parky, sadovnícke a parkové úpravy, kód 1110 , upozorňujeme na 
skutočnosti, že na úrovni celomestskej  ÚPD sú v ÚPN hl.m.SR 
Bratislavy, r.2007 priestory  zelene a ihrísk patriacich materským 
škôlkam a školám vyjadrené ako lokálna občianska vybavenosť. 
Vnútrobloková zeleň sídlisk je vyjadrená v rámci funkcie 
viacpodlažná  zástavba obytného územia. 
 
9.   ku kapitole 5, k bodu 5.3 žiadame: 
a) doplniť časť 3. Požiadavky na občiansku vybavenosť 
- v odvetvovej a funkčnej skladbe navrhovaných zariadení 
občianskej vybavenosti vo väzbe na rozvoj bývania je dôležité 
uplatniť členenie podľa jednotlivých systémových funkcií 
požadovaných v členení na: obchod, služby, verejné stravovanie, 
ubytovanie cestovného ruchu, zariadenia verejnej administratívz, 
školstva, sociálnej starostlivosti, zdravotníctva, kultúry, športu 
a rekreácie a cirkvi 
- stanoviť základné potreby občianskej vybavenosti v účelových 
jednotkách pre obsluhu navrhovaného obyvateľstva vo funkčnej 
skladbe navrhovaných zariadení. 
 
b) doplniť časť 4. Požiadavky na bývanie 
- v časti bývanie spracovať podrobnejšiu štruktúru bývania podľa 
počtu navrhovaných bytov, ich veľkosti a plošných ukazovateľov, 
vrátane obložnosti bytov a štruktúru navrhovaných obytných 
objektov, bývanie členiť na trvalé a prechodné.  
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 
8.1   V materiáli „Návrh zmien a doplnkov 02“  
zverejnenom na webovej stránke Hl.mesta sú 
uvedené tieto zmeny na ploche riešeného územia 
predmetnej urbanistickej štúdie: 
KR/RU/11 Ružinov M.Hella - pošta 
KR/RU/12 Ružinov Tomášikova-park pred VŠ práva 
 
 
 
8.2   Akceptuje sa v kapitole 5, bode 5.2. 
 
 

9.a)  Akceptuje sa v kapitole 5, bode 5.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.b)  Akceptuje sa v kapitole 5, bode 5.3. 
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   10.ku kapitole 5, k bodu 5.4 „Požiadavky z hľadiska stanovenia 
rozsahu regulácie“: 

-  z komentára v 1. vete vypustiť slová: štruktúru plôch zelene 
a nahradiť ich slovami : podiel plôch zelene. Koeficient zelene 
vyjadriť stanovením minimálneho koeficientu zelene KZ min. 

-   pri stanovení regulatívov jednotlivých území a blokov vychádzať 
z regulatívov určených  v ÚPN hl. m. SR Bratislavy pre vnútorné 
mesto. 

 
11.ku kapitole 5, k bodu 5.5 „Požiadavky z hľadiska verejného 

dopravného vybavenia“: 
11.1- v návrhu dopravy požadujeme v plnom rozsahu rešpektovať 

stanovisko   Oddelenia dopravného plánovanie a riadenia 
dopravy magistrátu vydané pod č.MAGS/ODP /44463/11, 
ODP/98/11-bp, zo dňa 23.5.2011 k Dopravno-inžinierskej 
štúdii: 

        Územie Ružinovská-Letisko M.R.Štefánika-Ivanská-
Tomášikova (spracovala spol. PUDOS PLUS s.r.o.,v 04/2011 
ako 3.upravený návrh). 

Pripomíname:  
        Súčasťou DIŠ je dopravno-inžinierske posúdenie, ktoré 

zhodnotilo funkčnosť navrhnutej komunikačnej siete vo 
vymedzenom území (kapacitné posúdenie bolo požadované 
v pôvodnom zadaní pre spracovania UŠ Ružinovská ulica-
východ). 

11.2- v riešení trasy NS MHD a jej súčastí požadujeme v plnom 
rozsahu rešpektovať stanovisko Hlavného mesta SR 
Bratislava k dopravnej štúdii „Nosný systém MHD Ružinovská-
Letisko M.R.Štefánika“. (sprac.spol.PUDOS PLUS s.r.o., 
v 01/2011), ktoré je t.č. v štádiu vydávania. 
V rámci urbanistickej štúdie odporúčame dopracovať 
spodrobnené riešenie tých staníc a úsekov trasy, ktoré sú nad 
rámec uvedenej dopravnej štúdie ( a sú v riešenom území 
predmetnej UŠ). 

 
 
 

10.  Akceptuje sa v kapitole 5, bode 5.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1. Akceptuje sa v kapitole 5, bode 5.5.  
V UŠ bude zapracované riešenie dopravy 
z dopravnoinžinierskej štúdie  „Územie  
Ružinovská-Letisko M.R.Štefánika - Ivánska -
Tomášikova (ďalej DIŠ-PUDOS 
PLUS,s.r.o.,08/2011), ktorá je odsúhlasená 
Hlavným mestom SR Bratislava a rešpektuje 
stanovisko pod č.MAGS/ODP /44463/11, 
ODP/98/11-bp, zo dňa 23.5.2011. 

 
11.2. Akceptuje sa v kapitole 5, bode 5.5. 
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   11.3 - požadujeme doriešiť pešiu a cyklistickú dopravu 
s dôsledným    vymedzením územných rezerv pre hlavné 
a vedľajšie cyklotrasy (bezkolíznych s trvalou zástavbou) 
a s charakteristickými priečnymi rezmi 

11.4 - pripomíname požiadavku na stanovenie etapizácie 
dobudovania dopravných stavieb podmieňujúcich ďalšiu 
urbanizáciu riešeného územia, ako aj požiadavku na 
spracovanie návrhu zatriedenia komunikácií v zmysle Zákona 
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), 
ktoré boli súčasťou pôvodného zadania pre spracovanie UŠ 

12.1 ku kapitole 5, k bodu 5.7 „Požiadavky z hľadiska tvorby 
a ochrany životného prostredia“: 
- v poslednej vete dôvodiť spracovanie návrhu zelene, 

okrem uvedených dvoch dôvodov aj splnením požiadaviek 
miery ozelenenia definované splnením regulatívu KZ min 

- požadujeme doplniť: rešpektovať zákon č. 137/2010 Z.z. 
o ovzduší a vyhlášku č.356/2010 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 137/2010 Z.z. 
o ovzduší 

- rešpektovať zákon č. 384/2009 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z.o vodách a o zmene 
zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menía dopĺňa zákon č. 569/2007 
Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení 
zákona č.515/2008 Z.z. 

- v piatom odrazníku doplniť VZN hl.m.SR Bratislavy 
12/2001 v znení neskorších zmien a doplnkov o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
plánovania postupovať v zmysle príslušných ustanovení 
cit. zákona (najmä § 14 ods. 2) 

11.3. Akceptuje sa v kapitole 5, bode 5.5. 
 
 
 
 

 11.4. Akceptuje sa v kapitole 5, bode 5.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1.- Akceptuje sa v kapitole 5, bode 5.7. 
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- v šiestom odrazníku opraviť zákon z hľadiska eliminácie 
hlukovej záťaže č. 10/2002 na zákon NR SR č.355/2007 Z.z. 
o ochrane, podore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a doplniť aj vyhlášku MZ SR 
č.549/2007/Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 
v životnom prostredí 

 
12.2- v kontexte uvádzame: 

   V prípade, že  bude predmetná UŠ podkladom pre ZaD 
platného ÚPN hl.m. SR Bratislavy, návrh zmien a doplnkov 
ÚPD obce podlieha procesom v zmysle zákona č. 24/2006 
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 
neskorších predpisov. 

   Odporúčame už v procese obstarávania predmetnej 
urbanistickej štúdie, ako podkladu na overenie zmien 
a doplnkov, prerokovať s príslušným orgánom životného 
prostredia spôsob enviromentálneho posúdenia. Výsledok 
rokovania žiadame premietnuť do zadania UŠ. V textovej 
časti UŠ požadujeme uviesť aj zoznam konkrétnych stavieb 
v riešenom území, ktoré boli posudzované v rámci procesu 
EIA (ako zámery resp. v rámci správy o hodnotení predmetnej 
činnosti). 

13. ku kapitole 5, k bodu 5.8 „Požiadavky z hľadiska ochrany 
poľnohospodárskej pôdy a prírodných zdrojov“: 
13.1 - je potrebné doplniť aktuálny zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách 
v znení neskorších predpisov a nahradiť nim v návrhu zadania 
uvedený zákon č.64/2004 

12.2.- Požiadavka o prerokovaní spôsobu 
enviromentálneho posúdenia bola odstúpená na 
M6P SR listom č. RÚP/CS 898/2011/33/APA zo dňa 
18.10 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.1.- Akceptuje sa v kapitole 7. v bode 5.8 
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13.2 – k návrhu ÚPN hl.m.SR Bratislavy 2007 udelil KPÚ Bratislava 
ako príslušný orgán ochrany PP súhlas na nepoľnohospodárske 
použitie PP podľa §13 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy. do tohto súhlasu sú 
zahrnuté aj pozemky v riešenom území. Upozorňujeme, že 
v prípade, že predložená UŠ bude podkladom pre následné 
ZaD platného ÚPN hl.m. SR Bratislavy a bude navrhovať 
poľnohospodársku pôdu na  iné využitie, bude orgán územného 
plánovania postupovať v zmysle príslušných ustanovení cit. 
zákona (najmä § 14 ods. 2) 
 

14.  ku kapitole 5, k bodu 5.11 „Vymedzenie verejnoprospešných 
stavieb (VPS)“: 
-   upozorňujeme, že pozemky pre verejnoprospešné stavby sa 
podľa § 13 stavebného zákona vymedzujú v záväznej časti 
územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN-Z), nie 
územnoplánovacieho podkladu (UŠ) 
 
15. ku kapitole 5, k bodu 5.12 „požiadavky na vyjadrenie 
urbanistickej ekonómie a ekonomické zhodnotenie“: 
-   žiadame doplniť: 

- do druhej odrážky: koeficient zastavanej plochy 
- do deviatej odrážky: pomer občianskej  vybavenosti a bývania     

v zmiešaných územiach 
- počet bytov a ich skladbu uvádzať v kap.5.3.4 a počet pracovných 

príležitostí v kap. 5.3.2., počet parkovacích miest v kap. 5.5 
 
16. ku kapitole 6 „rozsah a spôsob spracovania“: 
16.1 - ak má UŠ slúžiť na prípadné ZaD Územného plánu hl.m. SR 

Bratislavy, je potrebné spracovať Podklad pre návrh zmien 
a doplnkov ÚPN hl.m. SR Bratislavy v rozsahu textovej 
a grafickej časti, zodpovedajúcej štruktúre dokumentu ÚPN 
hl.m. SR Bratislavy 

16.2 - UŚ potrebujeme dodať v tlačenej verzii a na digitálnych 
nosičoch, vo výkresoch príslušnej mierky pre účely 
prerokovania 

 

13.2.- Berie sa na vedomie 

 

 

 

 

14. Akceptuje sa. Text pôvodnej kapitoly 5.11 
o verejnoprospešných stavbách bude vypustený 
z návrhu zadania 
 
 
 
 
15. Akceptuje sa v kapitole 5, bode 5.11. 
„požiadavky na vyjadrenie urbanistickej ekonómie 
a ekonomické zhodnotenie“: 
 
 
 
 
 
 
16.1 – Akceptuje sa, „Podklad pre návrh zmien 
a doplnkov ÚPN hl.m. SR Bratislavy“ bude 
vyhotovený po kladnom prerokovaní a odsúhlasení 
UŠ. 
 
 
16.2 – Akceptuje sa v kapitole 6 
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17. v stanovisku č.j. MAGS ORM 27 889/08- 275705 zo dńa 
22.10.2008 sme súhlasili s dopracovaním 2. variantu v zmysle 
pripomienok z tohto stanoviska k návrhu UŠ a tiež sme sa 
vyjadrili k čistopisu UŚ č.j. MAGS ORM 33 471/09- 272766 zo 
dňa  4.12 2009. Žiadame pokračovať vo výslednej verzii 
pôvodnej ÚŠ so zapracovaním všetkých uvedených 
pripomienok (uvedené stanoviská hlavného mesta) 

 
18. upozorňujeme, že ak má byť UŠ podkladom na prípadné 

zmeny a doplnky, požadujeme variantné spracovanie v tom 
zmysle, že jeden z variantov má vychádzať z platného ÚPN 
hl.m.SR Bratislavy so zapracovaním všetkých odsúhlasených 
investičných zámerov v území (záväzné stanoviská hl.m., 
územné rozhodnutia, stavebné povolenia), v druhom variante 
by boli zmeny v území, ktoré vyplynú z overenia nových 
zámerov. 

19.  požadujeme v návrhu UŠ rešpektovať riešenie prepojenia 
železničných koridorov č. IV a V projektu TEN-T a napojenia 
letiska na železničnú sieť v Bratislave 

17. Akceptuje sa. Stanoviská k pôvodnej 
urbanistickej štúdii -č.j.MAGS ORM 27 889/08- 
275705 zo dńa 22.10.2008 a č.j. MAGS ORM 33 
471/09- 272766 zo dňa  4.12 2009 – budú súčasťou 
podkladov pre vypracovanie predmetnej aktualizácie 
tejto štúdie. To znamená, že pripomienky, ktoré sú 
stále aktuálne vzhľadom na nové stanoviská 
HL.mesta Sr Bratislavy k DIŠ a k zadaniu 
aktualizovanej štúdie budú zohľadnené v riešení 
aktualizovanej urbanistickej štúdie Ružinovská ulica 
–východ, aktualizácia. 
18. Variant 1, ktorý je v súlade s Územným plánom 
hl. mesta SR Bratislavy, r. 2007 už bol spracovaný 
a prerokovaný v pôvodnej „Urbanistickej štúdii 
Ružinovská ulica-východ“ z r. 2009. Aktualizácia 
Variantu 2 sa začala obstarávať na základe 
stanoviska Hl.mesta SR Bratislavy k čistopisu tejto 
štúdie (stanovisko  č.j. MAGS ORM 33 471/09- 
272766 zo dňa  4.12 2009.) ako aj kvôli 
zapracovaniu nových odsúhlasených investičných 
zámerov a koncepcií (TEN-T, zahustenie 
železničných zastávok na území mesta, integrovaná 
MHD, nosný systém MHD, PHAROS a iné.) Riešenie 
aktualizovanej UŠ Ružinovská ulica - východ 
zohľadní aj závery z mimoriadneho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva k téme nosného 
dopravného systému mesta, ktoré sa konalo vo 
štvrtok 20.10.2011. 
19. Akceptuje sa v zmysle vydaného úzeného 
rozhodnutia 
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   20. Pri prerokovaní UŠ odporúčame vychádzať z rozsahu 
prerokovania podľa §22 a §23 stavebného zákona primerane 
prerokúvanej problematike. Prerokovanie UŠ by malo byť verejné, 
pričom rozsah priamo oslovených účastníkov prerokovania treba 
stanoviť s ohľadom na riešenú problematiku. 
 
21. Odporúčame počas spracovania štúdie uskutočniť min. dve 
pracovné rokovania (kvalitárske výbory). 
 
22. Čistopis zadania UŠ žiadame predložiť Hlavnému mestu SR 
Bratislava pre potreby zabezpečenia výkonu orgánu územného 
plánovania. 
 
23. Pre ďalší postup obstarania územného plánu zóny  
odporúčame rozčleniť územie na menšie územné celky, tak aby 
bolo možné vyjadriť reguláciu územia na úrovni mierky 1:1000, 
resp 1:500 v súlade s § 12 stavebného zákona  a s ustanoveniami 
vyhlášky MŽ SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii, ktoré upravujú požiadavky na 
obsah územného plánu zóny. 

20. Akceptuje sa. 
 
21. Odporúčanie sa berie na vedomie s tým, že 
uzavretá zmluva o dielo neobsahuje požiadavku 
dvoch kvalitárskych výborov. 
 
22. Akceptuje sa. 
 
23. V pôvodnej urbanistickej štúdii z r. 2009 bolo 
územie rozdelené na územnofunkčné celky. 
Aktualizovaná „UŠ Ružinovská ulica-východ, 
aktualizácia“ toto rozčlenenie prevezme a v textovej 
i grafickej časti označí a zvýrazní tie územnofunkčné 
celky, ktoré sú v súlade s Územným plánom 
hlavného mesta SR Bratislavy, r.2007, t.j. tie, 
v ktorých je možné obstarať územný plán zóny alebo 
v nich navrhované riešenie využiť pri územnom 
rozhodovaní. 
 

 

 
 

Dňa: 20.10.2011 
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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
Predmet - územnoplánovací podklad:  
Urbanistická štúdia  Ružinovská ulica-východ, aktualizácia 
 
Obstarávate ľ : 
Mestská časť Bratislava –Ružinov 
Mierová 21 
827 05 Bratislava 2 
 
Spracovate ľ zadania :  
Mestská časť Bratislava –Ružinov 
Mierová 21 
827 05 Bratislava 2 
 
Osoba odborne spôsobilá na obstaranie urbanistickej  štúdie:  
Ing. arch. Andrej Papp, Na kopci 11, 811 02 Bratislava, reg. č . 217, 
preukaz odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov 
a územnoplánovacej dokumentácie obcí podľa § 2a zákona č. 50/1976 o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydaný 
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR 12. 2. 2009 
 
Príslušný orgán územného plánovania pod ľa § 4 ods. 3 stavebného zákona:  
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava1, alebo 
Mestská časť Bratislava –Ružinov 
Mierová 21 
827 05 Bratislava 2 
 
Dotknuté orgány samosprávy:  
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Mestská časť Bratislava – Ružinov 
 
Dotknuté orgány štátnej správy:  
Krajský stavebný úrad v Bratislave 
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave 
Stavebný úrad MČ Bratislava – Ružinov 
 
Potvrdenie súhlasu orgánu územného plánovania so za daním:  
 
 
 
 
 
 
 
..................................................... 
Ing. Dušan Pekár, starosta 
V Bratislave, ................... 2012 
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NÁVRH ZADANIA 

 
PRE SPRACOVANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE ZÓNY  

RUŽINOVSKÁ ULICA - VÝCHOD 
 
 
Návrh Zadania na spracovanie UŠ Zóny Ružinovská ulica – východ v mestskej časti 
Ružinov je spracovaný v zmysle § 4 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a § 2a 3 
vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii 
Návrh Zadania UŠ zóny Ružinovská ulica – východ určuje obsah a rozsah 
spracovania tejto UŠ. Táto štúdia bude slúžiť ako územnoplánovací podklad na 
zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, r.2007. 
V územnofunkčných celkoch, ktoré sú v súlade s Územným plánom hlavného mesta 
SR Bratislavy, rok 2007, bude možné  štúdiu využiť  ako podklad v procese 
územného rozhodovania aj ako podklad pre spracovanie územného plánu zóny. 
 
 
Obsah návrhu Zadania:  
 
1/     Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie 
2/     Určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie 
3/     Vymedzenie riešeného územia urbanistickej štúdie 
4/     Zhodnotenie požiadaviek z platnej územnoplánovacej dokumentácie 
5/     Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie 

5.1   Požiadavky z hľadiska širších vzťahov 
5.2   Požiadavky z hľadiska urbanistickej koncepcie, funkčno-prevádzkového   

využitia a priestorového usporiadania územia 
5.3   Požiadavky vyplývajúce z demografických, sociálnych a ekonomických 
aspektov 
5.4   Požiadavky z hľadiska stanovenia rozsahu regulácie 
5.5   Požiadavky z hľadiska verejného dopravného vybavenia 

 5.6   Požiadavky z hľadiska verejného technického vybavenia 
 5.7   Požiadavky z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia 
 5.8   Požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a prírodných 

zdrojov 
 5.9   Požiadavky z hľadiska ochrany pamiatok 
 5.10 Požiadavky  z hľadiska civilnej ochrany a obrany štátu  

5.11 Požiadavky na vymedzenie verejnoprospešných stavieb 
 5.12 Požiadavky na vyjadrenie urbanistickej ekonómie a ekonomické 

zhodnotenie 
6/     Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania urbanistickej štúdie 
7/     Požiadavky na varianty  riešenia 
8/     Územnoplánovacia dokumentácia  a územnoplánovacie podklady súvisiace 

s riešeným územím 
9/      Požiadavky na prerokovanie urbanistickej štúdie 
10/   Grafická príloha: hranice riešeného územia urbanistickej štúdie a hranica 

územia širších vzťahov 
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1. Dôvody  na obstaranie a ú čel urbanistickej štúdie  
 
Dôvodom obstarania urbanistickej štúdie zóny (ďalej UŠ-Z) je potreba podrobnejšej 
regulácie tohto územia Ružinova. Toto územie je v regulačnej časti schváleného 
návrhu územného plánu Hl.m.SR Bratislavy označené z veľkej časti ako 
stabilizované. Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území 
v meste je uplatniť požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na ďalší 
rozvoj a zvýšenie kvality prostredia. Stabilizované územia v rámci územného plánu 
mesta vzhľadom na svoju rozmanitosť a špecifiká musia mať stanovené 
diferencované ukazovatele intenzity využitia územia. Z celomestského pohľadu nie je 
možné, ani účelné, obsiahnuť zložitosť problematiky, ktorú predstavuje stavba 
v stabilizovanom území. Táto úloha musí byť jednoznačne riešená na podrobnejšej 
zonálnej úrovni. 
V rámci územia mestskej časti Bratislava-Ružinov je viacero zón, kde je potrebné 
hľadať konsenzus v nazeraní na rozvojové problémy mestskej časti a jej obyvateľov 
na ich formovaní. Z pohľadu mestskej časti je potreba podrobnejšej regulácie, ktorá 
sa výrazne  prejavuje v okolí Ružinovskej ulice. Hodnotový  fenomén tohto priestoru 
je verejnosťou považovaný za  jeden z najcennejších  priestorov  mestskej časti. Z 
tohto dôvodu sa dostal do pozornosti investorov, korí sa tiež dožadujú stanovenia 
podrobných regulatívov pre možnosť výstavby v tomto území. Preto zámerom 
mestskej časti je získať záväznú dokumentáciu s presne formulovaným návrhom 
regulatívov pre umiestňovanie stavieb tak, aby sa stanovila miera optimálnej 
dostavby existujúcej urbanistickej štruktúry.  

 
  
 

2. Určenie hlavných cie ľov riešenia urbanistickej štúdie  
 
Po prerokovaní  by urbanistická štúdia mala slúžiť ako podklad na zmeny a doplnky 
Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, r.2007.  
Ďalšími cieľmi riešenia urbanistickej štúdie sú: 

• V územnofunkčných celkoch, ktoré sú v súlade s Územným plánom hlavného 
mesta SR Bratislavy, rok 2007, bude možné  štúdiu využiť  ako podklad 
v procese územného rozhodovania aj ako podklad pre spracovanie územného 
plánu zóny. 

• podrobnejšia regulácia riešeného územia zóny Ružinovská ulica-východ (časť 
Pošeň  a Ostredky) 

• trvalé zabezpečenie funkcie mestskej triedy na Ružinovskej ulici a overenie 
možnosti jej predĺženia 

• presnejšie definovanie smerového a výškového vedenia trasy koľajového 
nosného systému MHD  

• zapracovanie existujúcich, rozostavaných investícií do urbanistickej koncepcie 
a overenie súladu tejto koncepcie so schváleným návrhom územného plánu 
hl.mesta SR Bratislavy 

• riešenie špecifických urbanistických a územnotechnických problémov a ich 
dopadov na priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia v tejto časti 
mesta 
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3. Vymedzenie riešeného územia  
 
Riešené územie urbanistickej štúdie je v hrubých rysoch vymedzené nasledovne: 
 
1/  na západe  ulicami Tomášikova, Papraďová, Trebišovská, Martinský  

cintorín – ul. Maximiliána Hella, 
 
2/  na severe             severným okrajom parku na Sputnikovej ulice, ulicami 

Radarová, Drieňová 
 
3/  na severovýchode železničnou traťou žst. BA - Nové mesto – žst. Pod.  
    Biskupice, trojuholník po hranicu k.ú. Vrakuňa – rezerva 
    územia pre predĺženie Ružinovskej ulice 
 
4/  na východe diaľnicou D 61 a Ulica Mlynské Luhy  
  
5/  na juhu              ulicami Petzvalova, Babuškova, Bancíkovej, Borodáčova 
 
Hranica širších vzťahov:  
Trnavská cesta - Ivánska cesta - hranica Letiska M.R.Štefánika – južná hranica 
Pharosu – úsek katastrálnej hranice Ružinova – Gagarinova ulica, Papraďová – 
Trebišovská v predĺžení cez Martinský cintorín na Trnavskú cestu. 

 
 
4. Zhodnotenie požiadaviek z platnej územnoplánovac ej dokumentácie  
 
Požiadavky vyplývajúce  zo záväznej časti ÚPN hl. mesta Bratislavy (r. 2007) 
Výkres 2.1-Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia - Komplexné riešenie 
definuje územie pre funkčné využitie : 
 
• viacpodlažná zástavba obytného územia - kód 101,  

Územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch, vrátane 
zariadení s opatrovateľskou službou, bytov a zariadení pre handicapovaných 
občanov,  
(v riešenom území UŠ: stabilizované územie a rozvojové územie regulač. kód G) 

• málopodlažná zástavba obytného územia - kód 102, 
Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a málopodlažných bytových 
domoch. V stabilizovaných územiach prihliadať na jestvujúci charakter prostredia 
– málopodlažné bytové domy do 4 podlaží v územiach s izolovanou rodinnou 
zástavbou nepripúšťať. Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej zástavby 
preferovať v nových rozvoj. územiach. Málopodlažné formy do 4 n. p. 
umiestňovať ako prechodové formy medzi VBZ a rodinnou zástavbou. 
(v riešenom území UŠ:  rozvojové územie regulačný kód C), 

• občianska vybavenosť  celomestského a nadmestského významu- kód 201, 
Plochy občianskej vybavenosti slúžiace predovšetkým pre umiestňovanie stavieb 
a zariadení administratívy, verejnej správy, kultúry, cirkvi, zariadení obrany 
a bezpečnosti, ubytovania cestovného ruchu, verejného stravovania, obchodu 
a služieb celomestského a nadmestského významu, zdravotníctva, sociálnej 
starostlivosti, vedy a výskumu, školstva a požiarnej ochrany 

      (v riešenom území UŠ:  rozvojové územie regulačný kód I), 
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• občianska vybavenosť lokálneho významu - kód 202, 
Plochy občianskej vybavenosti slúžiace predovšetkým pre umiestňovanie stavieb 
a zariadení administratívy, verejnej správy, školstva, kultúry, zdravotníctva, cirkvi, 
sociálnej starostlivosti, verejného stravovania, obchodu a služieb pre obyvateľstvo 
bývajúce v spádovom území. Stavby sú umiestňované na samostatných 
pozemkoch. 

     (v riešenom území UŠ: stabilizované územie), 
• distribučné centrá, sklady, stavebníctvo - kód 302, 
 Plochy slúžiace pre umiestňovanie skladových areálov, distribučných a     

logistických centier. Trvalé stavebné dvory a zariadenia. 
(v riešenom území UŠ:  rozvojové územie, regulačný kód E), 

• zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti - kód 501, 
      Plochy 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. Podľa 
polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, najmä 
v územiach pripojených obcí je to málopodlažná zástavba od 2 nadzemných 
podlaží. Predpokladaný podiel bývania v rozmedzí 50–70 % celkových 
nadzemných podlažných plôch podľa polohy v meste: 

- centrum max. 50%  
- vnútorné mesto max 60 % 
- vonkajšie mesto max 70 % celkových nadzemných podlažných plôch 

(v riešenom území UŠ: stabilizované územie a rozvojové územie regulačný kód I), 
• zmiešané územia - obchod, výrobné a nevýrobné služby - kód 502, 
     Plochy slúžiace predovšetkým pre umiestnenie drobných obchodných    

a servisných prevádzok a súvisiacich administratívnych objektov, ktoré podstatne 
nerušia ostatné funkcie umiestnené v okolí 

      (v riešenom území UŠ:  rozvojové územie regulačný kód E), 
• TI - energetika a telekomunikácie- kód 602 

Plochy sú určené pre umiestnenie stavieb a zariadení, ktoré slúžia pre prevádzku 
energetických  a telekomunikačných systémov 

      (v riešenom území UŠ:  stabilizované územie), 
• parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy - kód 1110-  

Plochy parkovej a sadovnícky upravenej zelene, plochy zelene s úpravou 
lesoparkového charakteru  ( mimo BLP ) dostupné širokej verejnosti 
(v riešenom území UŠ: rozvojové a stabilizované územie), 

• ostatná ochranná a izolačná zeleň - kód 1130, 
Plochy a línie zelene s funkciou ochrany kontaktného územia pred nepriaznivými 
účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných zariadení, zeleň 
v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej infraštruktúry a ochranná 
zeleň vodných tokov 

(v riešenom území UŠ:  rozvojové a stabilizované územie). 
V ÚPN hl. mesta SR Bratislavy je stanovená trasa nosného systému MHD južne od 
komunikácie Ružinovskej ul. trasy liniek MHD. 
V  ÚPN hl. mesta SR Bratislavy sú stanovené základné požiadavky RÚSES 
a MÚSES.  
 
Požiadavky vyplývajúce  zo Zmien a doplnkov 01 ÚPN hl. mesta Bratislavy (r. 2009) 
Trasa nosného systému MHD je presunutá pod južnú vozovku komunikácie 
Ružinovskej ulice. 
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5/     Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie  
 
 Pri spracovaní urbanistickej štúdie je potrebné postupovať v súlade 
s ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov, ktoré sa viažu k predmetu 
obstarania a požiadavky ostatných osobitných predpisov(najmä zákon č.50/1976 Z.z. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, vyhláška MŽ SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii, zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, zákon č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov a iné). 
 
5.1   Požiadavky z hľadiska širších vzťahov 
 V širších vzťahoch vychádzať z požiadaviek vyplývajúcich z ÚPD a ÚPP 
celomestského významu. Je potrebné preukázať zapojenie územia do širších 
územných väzieb, z hľadiska rozvoja funkčno-prevádzkových a priestorových väzieb 
a kompozičných vzťahov na kontaktné územia nákupného centra Galvaniho-Ivánska, 
lokalitu PHAROS-u a letisko. Upresniť koordináciu dopravných systémov a dopravno-
komunikačných väzieb a technickej infraštruktúry 
 
5.2 Požiadavky z hľadiska urbanistickej koncepcie, funkčno-prevádzkového   využitia 

a priestorového usporiadania územia 
• v riešenom území prevziať z pôvodnej UŠ Ružinovská ulica-východ, r. 2009 

rozčlenenie na menšie územnofunkčné celky tak, aby bolo možné v ďalších 
stupňoch vyjadriť reguláciu územia na úrovni mierky 1:1000, resp. 1:500 
v súlade s § 12 stavebného zákona a s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 
55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii, ktoré upravujú požiadavky na obsah územného plánu zóny, 

• v riešení rešpektovať ťažiskový priestor východnej radiály ako zeleného 
bulváru s primárnym uzlovým priestorom celomestského architektonicky 
významu v križovaní Ružinovskej a Bajkalskej ulice a sekundárnym uzlovým 
priestorom Ružinovskej a Tomášikovej ulice ako miestneho obslužného 
uzlového priestoru mestskej časti, oba priestory odporúčame dotvoriť 
zodpovedajúcim hodnotným spôsobom urbanizácie s umiestnením 
priestorových či významových dominánt, 

• priestor východnej radiály riešiť ako kompletný líniový celok tvoriaci 
urbanistický interiér koridorového typu s uplatnením diferencovania zástavby 
a humanizujúceho prvku verejnej zelene 

• pozdĺž Ružinovskej ulice požadujeme zachovať kvalitnú zeleń parkov, dotvoriť 
zeleň stromoradí, vytvoriť pešie promenády, revitalizovať jestvujúce stavby 
a dotvoriť priestor spoločensky hodnotným verejným parterom 

• rešpektovať jedinečný charakter jednotlivých stabilizovaných obytných štruktúr 
a ich kvalitného prírodného prostredia s vnútroblokovou zeleňou, 

• v rámci riešenia klásť dôraz na vytvorenie mestského polyfunkčného prostredia 
pozdĺž Ružinovskej ulice s uzlovými priestormi ako centrami občianskej 
vybavenosti, 
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• v mieste ukončenia Ružinovskej ulice navrhnúť možnosti vyústenia do 
predpriestoru letiska M.R.Štefánika s prepojením na Vrakunskú cestu 
s vytvorením nástupného priestoru do mestskej časti z nástupného priestoru 
do juho-východného rozvojového smeru, 

• vzhľadom na to, že v danom území, ani v jeho kontaktných územiach 
neexistuje žiaden prirodzený potenciál pre krátkodobú a každodennú 
rekreáciu, je potrebné v danej urbanistickej štruktúre stabilizovať jestvujúce 
plochy parkov a rekreácie, odporúča sa vymedziť nové územia pre funkčné 
využitie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 

• z pohľadu súčasného funkčného a prevádzkového využívania riešeného 
územia je potrebné predovšetkým upresniť priečne usporiadanie Ružinovskej 
ulice, ktorá je v ÚPN definovaná ako zelený bulvár s vybavenosťou. Je 
potrebné overiť aj polohu nosného systému MHD, hlavnej cyklistickej trasy ako 
aj rozsah a charakter kultúrno –spoločenského centra Ružinova v dotyku 
s križovatkou ulíc Ružinovská a Tomášikova, 

• v rámci jednotlivých funkčných celkov je potrebné stanoviť  štruktúru hlavných, 
doplnkových a neprípustných  funkcií, ktoré vytvoria základný rámec 
záväzných  urbanistických  regulatívov racionálneho využitia plôch, v riešenom 
území na základe  uplatnenia progresívnych  princípov a tendencií  vnútorného 
prevádzkovo-funkčného využitia a pretvárania jednotlivých urbanistických 
celkov v tomto  území, 

• Prevládajúce funkcie budú záväznými regulatívmi pre  rozhodovanie a riadenie 
územného rozvoja,  a doplňujúce funkcie budú z hľadiska záväznosti smernými 
ukazovateľmi.  Neprípustné funkcie budú v existujúcich urbanistických 
štruktúrach vyžadovať postupnú zmenu pôvodného funkčného využitia, alebo 
vymiestnenie  funkcie,  asanáciu zariadenia, alebo prevádzky z danej lokality, 
ak  v lokalitách určených pre územný rozvoj tvoria z hľadiska urbanistického a 
funkčno- prevádzkového neprípustný funkčný prvok , ktorý sa nezlučuje   s 
výhľadovou funkciou v riešenom území. Funkčné  líniové javy ako je 
vymedzenie hraníc , ochranných pásiem,  trás komunikácií a vymedzenie 
prvkov ekologickej stability  nie je potrebné pre ich funkčnú jednoznačnosť 
zvlášť definovať.  

• V priestore riešeného územia rešpektovať hodnoty a zvyšovať kvalitu 
stabilizovaného územia 

• Na úrovni celomestskej  ÚPD sú v ÚPN hl.m.SR Bratislavy, r.2007 priestory  
zelene a ihrísk patriacich materským škôlkam a školám vyjadrené ako lokálna 
občianska vybavenosť. Vnútrobloková zeleň sídlisk je vyjadrená v rámci 
funkcie viacpodlažná  zástavba obytného územia. 

 
 
 
5.3   Požiadavky vyplývajúce z demografických, sociálnych a ekonomických aspektov 
 
1. demografia 
Z hľadiska zhodnotenia využitia územia riešiť tieto základné socioekonomické 

ukazovatele: 
• preveriť výhľadovú optimálnu demografickú veľkosť vo väzbe na únosnosť 

územia, 
• preveriť demografické charakteristiky vo väzbe na navrhovanú vybavenosť, 
• preveriť predpoklady pre denne prítomné obyvateľstvo, 
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• riešiť návrh trvalo bývajúceho obyvateľstva 
 
2. trh práce – zamestnanosť 
Z hľadiska optimálneho využitia riešiť tieto základné ukazovatele trhu práce: 
• preveriť rozsah pracovných príležitostí a štruktúru zamestnanosti v území, 
• riešiť štruktúru pracovných príležitostí podľa navrhovaných funkcií, 

uplatniť bilančné ukazovatele zamestnanosti z hľadiska zaťaženosti územia 
(intenzita 

zamestnanosti v plošných ukazovateľoch). 
• štruktúru pracovných miest deliť aj podľa vzdelania a konfrontovať počet 

pracovných príležitostí s predpokladným počtom obyvateľov v širšom území 
a riešenom území. 

• zhodnotiť súčasný stav v širšom záujmovom území a riešenom území a časť trh 
práce doplniť o preverenie ekonomickej aktivity v širšom spádovom území 
dôležité z hľadiska zabezpečovania zdrojov pri návrhu nových pracovných miest 

 
3. Požiadavky na občiansku vybavenosť 
o v odvetvovej a funkčnej skladbe navrhovaných zariadení občianskej vybavenosti 

vo väzbe na rozvoj bývania je dôležité uplatniť členenie podľa jednotlivých 
systémových funkcií požadovaných v členení na: obchod, služby, verejné 
stravovanie, ubytovanie cestovného ruchu, zariadenia verejnej administratívy, 
školstva, sociálnej starostlivosti, zdravotníctva, kultúry, športu a rekreácie a cirkvi 

o stanoviť základné potreby občianskej vybavenosti v účelových jednotkách pre 
obsluhu navrhovaného obyvateľstva vo funkčnej skladbe navrhovaných zariadení. 

 
4. Požiadavky na bývanie 
o v časti bývanie spracovať podrobnejšiu štruktúru bývania podľa počtu 

navrhovaných bytov, ich veľkosti a plošných ukazovateľov, vrátane obložnosti 
bytov a štruktúru navrhovaných obytných objektov, bývanie členiť na trvalé 
a prechodné.  

 
 
 
5.4 Požiadavky z hľadiska stanovenia rozsahu regulácie 

• V návrhu riešenia ÚŠ-Z a následne ÚPN-Z je potrebné stanoviť reguláciu pre 
využitie územia  z hľadiska podielu zastavaných a spevnených plôch a podiel 
plôch zelene (ukazovatele IPP, ZP,KZ). Koeficient zelene vyjadriť stanovením 
minimálneho koeficientu zelene KZ min., 

• navrhnúť reguláciu spôsobu zástavby, jej výškového zónovania, uličných čiar, 
reguláciu dopravnej a technickej vybavenosti, 

• celkové ukazovatele riešenia spracovať a dokladovať v samostatnej kapitole 
urbanistická ekonómia, 

• pri stanovení regulatívov jednotlivých území a blokov vychádzať z regulatívov 
určených  v ÚPN hl. m. SR Bratislavy pre vnútorné mesto, 

 
 

5.5 Požiadavky z hľadiska verejného dopravného vybavenia 
• V UŠ zapracovať riešenie dopravy z dopravnoinžinierskej štúdie  „Územie  

Ružinovská-Letisko M.R.Štefánika - Ivánska -Tomášikova (ďalej DIŠ-PUDOS 
PLUS,s.r.o.,08/2011), ktorá je odsúhlasená Hlavným mestom SR Bratislava 
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a rešpektuje stanovisko pod č.MAGS/ODP /44463/11, ODP/98/11-bp, zo dňa 
23.5.2011. 

• Zohľadniť projekt 3.stavby TEN-T (Dopravoprojekt 2011). 
• Pri stanovení presnej polohy osi nosného systému vo vzťahu k osi Ružinovskej 

ulice vychádzať z nasledovných materiálov: 
a) Dopravno-inžinierskej štúdie Nosného systému MHD (PUDOS PLUS 

01/2011), ktorá obsahuje objemové riešenie stanice Ružinovská pri obratisku 
električiek 

b) z dopracovania Dopravno-inžinierskej štúdie Nosného systému MHD 
(obstarávateľ nie je známy), ktoré bude obsahovať objemové riešenie stanice 
Tomášikova (Dom kultúry). Dopracovanie by malo obsahovať názor na počet 
vestibulov stanice a ich väzbu na Dom kultúry CULTUS, Papánkovo 
námestie, Park A.Hlinku, park pre VŠ Práva, zastávky autobusov. 

c) zo stanoviska Hl. mesta SR Bratislavy k  Dopravno-inžinierskej štúdii 
Nosného systému MHD (PUDOS PLUS 01/2011), ktoré je v štádiu vydávania 

d) z materiálov pre mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva k téme 
Nosného systému MHD v Bratislave, ktoré sa konalo 20.10.2011. 

• preveriť možnosť prepojenia električkovej trate s rozchodom 1435mm na 
železničnú trať na konečnej električiek (systém TRAM-TRAIN) 

• Prestupový uzol MHD pri súčasnom obratisku električiek v štúdii riešiť komplexne 
v zmysle dopravnoinžinierskej štúdie uvedenej v kapitole 5.5 - odrážka 1. Je 
potrebné aj v UŠ preveriť vzájomné väzby objektov ŽSR a MHD, polohu 
Terminálu integrovanej dopravy v náväznosti na železničnú stanicu Ružinovská 
ulica, obratisko električiek, obratisko autobusov MHD a podchod pre peších 
k Hornbachu v zmysle stanoviska Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s., č. 25 
/2011 zo dňa 6.6.2011. 

 
• Riešiť statickú dopravu na základe bilančných potrieb podľa STN 736110 pre 

navrhované funkčné využitie pri predpokladanom výhľadovom stupni motorizácie 
1:2. Uviesť počet parkovacích miest. 

• Rešpektovať Koncepciu rozvoja cyklotrás na území v Mestskej časti Bratislava-
Ružinov  (MÚ Ružinov, r.2011), 

• zohľadniť pripomienky nasledovných stanovísk k návrhu zadania: 
- Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - č. 2317/31075/2011/40201 zo dňa    
02.06.2011: 

 „NDS požaduje, aby bol rešpektovaný zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov cestný zákon 
(napr. zákaz činnosti v ochrannom pásme, zvláštne užívanie, umiestňovanie 
reklám, propagačných a informačných zariadení, zákaz napájania komunikácií 
a územia na diaľnicu a pod.) Ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle 
vyhlášky č. 549/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípadných hodnotách hluku infrazvuku,  a vibráciách 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí a v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z. NDS nebude zabezpečovať 
ochranu zdravia a životného prostredia z možných negatívnych vplyvov 
cestnej premávky na diaľnici.“ 

- Obvodný úrad Bratislava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,    č. 
ObU-BA-CO1-2011/16885/2 zo dňa 09.06.2011:   

 „ Požadujeme v ďalších stupňoch ÚPP a ÚPD v časti verejné dopravné 
a technické vybavenie územia pre jednotlivé samostatné celky resp. jednotlivé 
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stavby a stavebné objekty navrhnúť a spracovať riešenie z hľadiska civilnej 
ochrany v rozsahu požiadaviek a ustanovení: 

- §§ 2,3,4,6,16 a 19 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení neskorších predpisov 
- §§ 4,5 a 6 vyhlášky č. 532/2006 Z.z. o o podrobnostiach na 
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok 
zariadení civilnej ochrany a vyhlášky č. 388/2006 Z.z.  o podrobnostiach na 
zabezpečenie technických a prevádzkových požiadaviek a technických 
podmienok informačného systému civilnej ochrany“ 

- Dopravný podnik Bratislava, a.s.- č. 8570/2000/2011 zo dňa 13.06.2011 
7.4. Nesúhlasíme so zriaďovaním ďalších zastávok mestskej koľajovej 
dopravy na Ružinovskej ulici (napríklad tesne pri jazere, za nadjazdom 
Bajkalská). 
7.7. Vo väzbe na terminál hromadnej dopravy riešiť konečné stanice 
a odstavné plochy autobusov MHD. 

- Letecký úrad Slovenskej republiky, Letisko M.R.Štefánika, 83505 
Bratislava č.j. 6513/313-1434-P/2011 zo dňa 13.6.2011: 
Oznamuje, že riešené územie sa nachádza v ochranných pásmach Letiska 
M.R.Štefánika Bratislava určených rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 
1-66/81 zo dňa 03.07.1981, ornitologické ochranné pásma sú určené 
rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-65/87 zo dňa 29.05.1987 
a v ochranných pásmach radaru pre koncovú riadenú oblasť Letiska 
M.R.Štefánika Bratislava TAR LZIB (sektor A), určených rozhodnutím 
Leteckého úradu SR zn. 1908/313-638-OP/2007 zo dňa 27.04.2009. 
Žiada, aby pripomienky a obmedzenia uvedené v stanovisku boli z hľadiska 
záujmov civilného letectva pri prerokovaní „Urbanistickej štúdie Ružinovská 
ulica východ, aktualizácia“ rešpektované. 

- Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava, č. 
A/2011/02297/STE zo dňa 08.06.2011: 
 „ v prípade, že by došlo k zástavbe, resp. pri zmene využitia územia 
vyvolávajúceho nárast dopravy na pozemných komunikáciách, ktoré sa 
pripájajú na  cestu I/61-Rožňavskú ulicu a I/63 E 575 – Gagarinovu ulicu 
trváme na posúdení dotknutých pozemných komunikácií vrátane križovatiek 
s cestami I. triedy vzhľadom  na nárast intenzity dopravy. V prípade, že 
posúdenie pozemných komunikácií nevyhovie na výhľadové obdobie  
stanovené TN, treba do riešenia zahrnúť aj úpravu týchto pozemných 
komunikácií v súlade s platnými STN, respektíve znížiť plánovanú zástavbu.“ 

- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 
Sekcia záležitostí EU a medzinárodných vzťahov, č. 16429/2011-
SZMV/z.30694 zo dňa 22.6.2011 
   Pri aktualizácii žiadame za dopravu rešpektovať: 
15.1.-Strategické materiály rezortu: 
- stratégia rozvoja dopravy do roku 2020, prijatá uznesením vlády SR č. 
158/2010 dńa 3.3.2010 
- Pokračovanie Programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, 
schválené uznesením vlády SR č. 591 zo dňa 8.9.2010 
- Operačný program Doprava, schválený uznesením vlády SR č. 1007/206 zo 
dňa 6.12.2006 



 12

- Dopravno-urbanistická štúdia prepojenia železničných koridorov č. IV 
a V projektu TEN-T 17 a napojenie letiska na  železničnú sieť v Bratislave, 
vypracovaná DI koridor 
15.2.-Niektoré konkrétne úlohy: 
- riešenie križovatky Vrakunská-Ivánska cesta (mimoúrovňové kríženie 
Ivánskej cesty so železničnou traťou) 
- pripojenie Galvaniho ulice na preložku št. cesty II/572 a pripojenie na 
diaľnicu D1, 
-  pripojenie letiska M.R.Štefánika na železničnú sieť 
- modernizácia trate Bratislava Petržalka-BNM 
15.3.-V rámci urbanistickej štúdie žiadame: 
- vyznačiť a rešpektovať ochranné pásmo železnice 
- ochranné pásmo diaľnice 
15.4 - v rámci integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy 
rešpektovať prepojenie železničných koridorov na území hl. mesta SR 
Bratislavy a zahustenie zastávok na železnici 

 
- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie č. 
B/2011/05625/LBO zo dňa 29.06.2011: 

Z hľadiska svojich kompetencií k cesteII/572 Vrakunská cesta-Hradská si 
uplatňuje si tieto požiadavky: 
- pri riešení dopravnej obsluhy v predmetného územia zohľadniť nové návrhy 
pripravovaných stavieb v území. 
- dopravné napojenie územia riešiť tak, aby boli zosúladené nároky na 
obslúženie celého priľahlého územia so zodpovedajúcim napojením na cesty 
v kompetencii tunajšieho úradu v zmysle platných STN s vyhovujúcou 
výhľadovou kapacitou. 

 
- Bratislavský samosprávny kraj, č. 68126/2011 zo dňa 06.06.2011: 

 
Podľa VÚC Bratislavského samosprávneho kraja je predmetné územie určené 
ako obytné územie. Upozorňujeme Vás, že predmetným územím prechádza 
trasa elektrického vedenie 110 kV, trasa hlavného skupinového privádzača 
vody, skupinový kanalizačný zberač a železničná trať, ktorá bude vo výhľade 
slúžiť v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy aj pre regionálne účely. 
Vo východnej časti je navrhovaná I.etapa nosného systému MHD (predĺženie 
električkovej trate). Predmetné riešenie sa nachádza v náletovom kuželi 
letiska. 

 
- Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný 

inšpektorát, č. KRP-DI-DIO-17-220/2011    zo dňa 27.06.2011: 
1. Požadujeme bezpečne vyriešiť organizáciu pešej dopravy a jej prístup 
k najbližším zastávkam MHD trasovanej v dotyku s riešeným územím. 
2. Z pohľadu širších dopravných vzťahov požadujeme predložiť analýzu 
priepustnosti križovatiek v danej lokalite vzhľadom na predpokladaný nárast 
dopravy vyvolaný pripravovanou investičnou výstavbou. 
3. Dopravnú obsluhu riešeného územia – komunikácie, parkoviská, parkovacie 
garáže, chodníky pre peších, cestičky pre cyklistov navrhnúť v zmysle 
platných STN. 
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4. Vo veci riešenia statickej dopravy žiadame, aby každý navrhovaný objekt 
mal zabezpečený dostatočný počet odstavných a parkovacích stojísk v zmysle 
STN 736110, ktoré budú umiestnené v rámci vlastného pozemku – objektu. 
Súhlasíme s použitím nasledovných koeficientov vo výpočte celkového počtu 
stojísk „N“ v riešenom území: ka=1,2, kv=1,1,  kp=0,8, kd=1,2 v zmysle platnej 
STN 736110. Navrhovanému počtu funkcií v riešenom území je úmerný nárast 
zdrojovej a cieľovej dopravy a tomuto nárastu musia zodpovedať opatrenia 
a stavebné zmeny na priľahlej komunikačnej sieti. 
 

        -  Hlavné mesto SR Bratislava, č. MAGS ORM 46726/11-289675 zo dňa  
 15.08.2011(obstarávateľ UŠ obdržal 7.10.2011): 

    1. v návrhu dopravy požadujeme v plnom rozsahu rešpektovať stanovisko   
Oddelenia dopravného plánovanie a riadenia dopravy magistrátu vydané 
pod č.MAGS/ODP /44463/11, ODP/98/11-bp, zo dňa 23.5.2011 
k Dopravno-inžinierskej štúdii: 

        Územie Ružinovská-Letisko M.R.Štefánika-Ivanská-Tomášikova 
(spracovala spol. PUDOS PLUS s.r.o.,v 04/2011 ako 3.upravený návrh). 

        Pripomíname:  
        Súčasťou DIŠ je dopravno-inžinierske posúdenie, ktoré zhodnotilo 

funkčnosť navrhnutej komunikačnej siete vo vymedzenom území 
(kapacitné posúdenie bolo požadované v pôvodnom zadaní pre 
spracovanie UŠ Ružinovská ulica-východ). 

   2. v riešení trasy NS MHD a jej súčastí požadujeme v plnom rozsahu 
rešpektovať stanovisko Hlavného mesta SR Bratislava k dopravnej štúdii 
„Nosný systém MHD Ružinovská-Letisko M.R.Štefánika“. (sprac. 
spol.PUDOS PLUS s.r.o., v 01/2011), ktoré je t.č. v štádiu vydávania. 

        V rámci urbanistickej štúdie odporúčame dopracovať spodrobnené riešenie 
tých staníc a úsekov trasy, ktoré sú nad rámec uvedenej dopravnej štúdie ( 
a sú v riešenom území predmetnej UŠ). 

   3. požadujeme doriešiť pešiu a cyklistickú dopravu s dôsledným    
vymedzením územných rezerv pre hlavné a vedľajšie cyklotrasy 
(bezkolíznych s trvalou zástavbou) a s charakteristickými priečnymi rezmi 

   4. pripomíname požiadavku na stanovenie etapizácie dobudovania 
dopravných stavieb podmieňujúcich ďalšiu urbanizáciu riešeného územia, 
ako aj požiadavku na spracovanie návrhu zatriedenia komunikácií v zmysle 
Zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ktoré 
boli súčasťou pôvodného zadania pre spracovanie UŠ 

 
 5.6   Požiadavky z hľadiska verejného technického vybavenia 

Štandardným spôsobom riešiť systém technického vybavenia v rámci riešeného 
územia pri rešpektovaní hlavných trás inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem. 
Zdokumentovať potreby nárastu kapacít inžinierskych sietí a celej infraštruktúry 
z hygienického a bezpečnostného hľadiska. 

• pri riešení technickej vybavenosti vychádzať z prijatých celomestských 
koncepcií 

• do návrhu inžinierskych sietí zapracovať aj koncepciu a pripravované 
investície správcov sietí 

• v riešenom území sa nachádzajú primárne horúcovodné siete a dispečerské 
káble v správe BAT, a.s., ktoré je potrebné zapracovať do riešeného územia 
ako systém centrálneho zásobovania teplom- SCZT. Rešpektovať 
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ustanovenia § 36 - ochranné pásma, bod 7,8, a 9 zákona č.657/2004 Z.z. o 
tepelnej energetike. 

• rešpektovať trasu elektrického vedenia 110 kV, trasu hlavného skupinového 
privádzača vody, a skupinový kanalizačný zberač 

• z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia zohľadniť hlavne tieto predpisy: 
1.Zákon SNR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších  

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

 predpisov 
3. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické 

 požiadavky pre protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb 
 v znení neskorších predpisov 

      4. Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie 
 požiarov 
• rešpektovať stanovisko Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., č. 

9539/2011/4020/Ig.La zo dňa 6.6.2011: 
I. z hľadiska situovania navrhovaného zámeru: 
- v riešenom území sa nachádzajú zariadenia BVS, ktoré žiadame 

rešpektovať vrátane ich pásma ochrany v súlade s § 19 Z.č.442/2002 Z.z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Ochranné pásmo 
zberača DN 3600/2160 požadujeme rešpektovať 3,0m na obe strany  od 
vonkajšieho obrysu potrubia a a verejného vodovodu DN 800 je 4,0m na obe 
strany od vonkajšieho obrysu potrubia.e 

- Stavebné objekty je nutné umiestniť s ohľadom na jestvujúce VH siete 
vrátane ich ochranných pásiem. 

- Vyvolané preložky existujúcich VH zariadení žiadame trasovať vrátane 
ochranného pásma vo verejnom, resp. verejne prístupnom priestranstve 
umožňujúcom vjazd servisných vozidiel 

- Verejné vodohospodárske siete vrátane ochranného pásma žiadame 
umiestňovať vo verejných komunikáciách resp. v koridoroch s minimálnou 
šírkou 5,0m verejne prístupných pre pracovníkov a dostatočne únosných pre 
vozidlá prevádzkových divízií. 

II.   z hľadiska zásobovania pitnou vodou: 
- vo vodohospodárskej časti žiadame zdokumentovať nároky na pitnú 

a požiarnu vodu a výšku zástavby 
- výpočet vody je nutné previesť podľa prílohy č.1 Vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia SR  č. 684/2006 zo dňa 14.11.2006 
- verejný vodovod je nutné navrhovať v súlade s STN 736005,STN 755401, 

OTN 755411 a ostatnými súvisiacimi normami, v súlade s Aktualizáciou 
generelu zásobovania vodou hl.m.SR Bratislavy 

- v riešenom území neplánuje  naša spoločnosť rekonštrukcie existujúcich 
vodovodov ani výstavbu nových vodovodných radov. 

III.    z hľadiska odkanalizovania: 
1. odvádzaniu odpadových vôd z urbanizovaného územia je potrebné 
venovať zvýšenú pozornosť a návrhom nových funkcií nezvyšovať podiel 
spevnených plôch a koeficienty odtoku. Uvedené žiadame zohľadniť pri 
riešení odvádzania  vôd z povrchového odtoku-vsakovaním, návrhom 
retenčných nádrží v riešenom území 
2. vo vodohospodárskej časti žiadame zdokumentovať množstvo 
splaškových vôd, množstvo zrážkových vôd odvádzaných do verejnej 
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kanalizácie z riešeného územia pri súčasnom koeficiente odtoku a pri 
koeficiente odtoku po návrhu nových zastavaných plôch. 
3. Verejnú kanalizáciu je nutné navrhovať v súlade  s STN 736005, STN 
756101a ostatnými súvisiacimi normami v súlade s Aktualizáciou generelu 
odkanalizovania hl.m. SR Bratislavy. 
v riešenom území neplánuje  naša spoločnosť rekonštrukcie verejných 
kanalizácií ani výstavbu nových verejných kanalizácií. 

• rešpektovať stanovisko Bratislavskej teplárenskej a.s.,  
 č. 02164/Ba/2011/3340-2 zo dňa 23.06.2011: 

„Konštatujeme, že v riešenom území sa nachádzajú primárne horúcovodné 
siete a dispečerské káble v správe BAT, a.s., ktoré žiadame zapracovať do 
riešeného územia ako systém centrálneho zásobovania teplom- SCZT. 
Žiadame rešpektovať ustanovenia § 36 - ochranné pásma, bod 7,8, a 9 
zákona č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. V riešenom území nemáme 
plánovaný nárast investícií vlastnou výstavbou.“ 
 

5.7 Požiadavky z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia 
Riešené územie je umiestnené mimo chránených území alebo ich ochranných 
pásiem, je umiestnené mimo biocentier, genofondových plôch a prvkov, významných 
pre regionálny územný systém ekologickej stability. 
5.7.1   V návrhu UŚ je potrebné rešpektovať: 

- VZN hlavného mesta Bratislavy č 8./1993 o starostlivosti o verejnú zeleň ,  
- zákon č 534/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a RÚSES hl m. SR 

Bratislavy, 
- zákon č. 24/2006 Z.z.o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 
- požiadavky z hľadiska eliminácie hlukovej záťaže - zákon NR SR č.355/2007 

Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a doplniť aj vyhlášku MZ SR č.549/2007/Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí 

- požadujeme doplniť: rešpektovať zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a vyhlášku 
č.356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 
137/2010 Z.z. o ovzduší, 

- požiadavky z hľadiska likvidácie odpadov – rešpektovať zákon č.223/2001 Z.z. 
- VZN hl.m.SR Bratislavy 12/2001 v znení neskorších zmien a doplnkov 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

- rešpektovať zákon č. 384/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menía dopĺňa zákon č. 569/2007 Z.z. 
o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č.515/2008 Z.z., 

- vodohospodárske záujmy v zmysle novely zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, 
- Na základe vyhodnotenie stavu existujúcej zelene  v riešenom území  

spracovať návrh zelene v súlade s urbanistickým riešením pri zohľadnení 
kvality jestvujúcej zelene a splnením požiadaviek miery ozelenenia definované 
splnením regulatívu KZ min. 
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5.7.2 Požiadavka o prerokovaní spôsobu enviromentálneho posúdenia návrhu 
urbanistickej štúdie bola odstúpená na MŽP SR listom č. RÚP/CS 898/2011/33/APA 
zo dňa 18.10 2011. Podľa predbežného vyjadrenia pracovníkov MŽP SR 
enviromentálnemu posúdeniu nepodlieha urbanistická štúdia, ale až následný 
strategický materiál t.j Návrh zmien a doplnkov ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
5.7.3 V textovej časti UŠ je potrebné uviesť aj zoznam konkrétnych stavieb 

v riešenom území, ktoré boli posudzované v rámci procesu EIA (ako Zámery 
resp. v rámci Správy o hodnotení činnosti). 

 
 
 

 5.8   Požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a prírodných zdrojov 
Vzhľadom na štátne, regionálne a celomestské záujmy je nevyhnutné uvažovať 
s postupným zaberaním poľnohospodárskej pôdy a vytváraním mestského 
urbanizovaného prostredia. 
• Rešpektovať ustanovenia zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy 
• Rešpektovať nariadenie vlády SSR č.46/1978 Zb. o chránenej oblasti 

prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove v znení nariadenia vlády SSR č. 
52/1981 Zb. a ustanovenia § 31 zákona č.64/2004 Z.z. o vodách v znení 
neskorších predpisov. 

• Rešpektovať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov  
• K návrhu ÚPN hl. m. SR Bratislavy 2007 udelil KPÚ Bratislava ako príslušný 

orgán ochrany PP súhlas na nepoľnohospodárske použitie PP podľa §13 zákona 
č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Do tohto 
súhlasu sú zahrnuté aj pozemky v riešenom území. V prípade, že predložená UŠ 
bude podkladom pre následné ZaD platného ÚPN hl.m. SR Bratislavy a bude 
navrhovať poľnohospodársku pôdu na  iné využitie, bude orgán územného 
plánovania postupovať v zmysle príslušných ustanovení cit. zákona (najmä § 14 
ods. 2) 

 
5.9 Požiadavky z hľadiska ochrany pamiatok 
preveriť, či sa v riešenom území nachádzajú kultúrne pamiatky evidované v zozname 
kultúrnych pamiatok a uviesť pamätihodnosti zo  zoznamu pamätihodností Mestskej 
časti Bratislava-Ružinov. 

 
5.10 Požiadavky  z hľadiska civilnej ochrany a obrany štátu 
V rámci návrhu riešenia je potrebné vyšpecifikovať požiadavky na civilnú ochranu 
obyvateľstva je potrebné citovať aktuálne predpisy civilnej ochrany , ktoré budú 
uplatňované v rámci spracovania urbanistickej štúdie. Požiadavky na riešenie budú 
vychádzať zo Zákona č . 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení Zákona 
č.444/2006 Z.z.  

        Rešpektovať stanovisko Obvodného úradu Bratislava, odbor civilnej ochrany 
a krízového riadenia,    č. ObU-BA-CO1-2011/16885/2 zo dňa 09.06.2011:   
 „ v časti verejné dopravné a technické vybavenie územia pre jednotlivé 

samostatné celky resp. jednotlivé stavby a stavebné objekty navrhnúť 
a spracovať riešenie z hľadiska civilnej ochrany v rozsahu požiadaviek 
a ustanovení: 
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6 §§ 2,3,4,6,16 a 19 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
v znení neskorších predpisov, 
7 §§ 4,5 a 6 vyhlášky č. 532/2006 Z.z. o o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 
ochrany, 

 vyhlášky č. 388/2006 Z.z.  o podrobnostiach na zabezpečenie technických 
a prevádzkových požiadaviek a technických podmienok informačného 
systému civilnej ochrany“ 

 
 5.12 Požiadavky na vyjadrenie urbanistickej ekonómie a ekonom. zhodnotenie 

Riešiť zhodnotenie limitov využitia pozemkov a stavieb, riešiť základné plošné 
a kapacitné ukazovatele urbanistickej ekonómie v bilanciách vyjadrujúcich mieru 
záťaže územia nasledovne: 

- plocha riešeného územia  
- zastavaná plocha, koeficient zastavanej plochy, indexy podlažných  plôch (IPP) 
- plochy urbanistických blokov m2   
- plochy zelene – (KZ –koeficient zelene, minimálny podiel)  
- počet podzemných a nadzemných podlaží 
- počet parkovacích miest podľa podkladu obstarávateľa 
- podiel občianskej vybavenosti v účelových jednotkách a pomer občianskej  

vybavenosti a bývania     v zmiešaných územiach 
 
6/     Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania ur banistickej štúdie  
Urbanistická štúdia bude spracovaná v rozsahu : 
Textovej časti: 

Rozsah v súlade s vyhláškou č.55/2001 Z.z. 
Grafickej časti: (podľa pôvodnej štúdie) 
- širšie územné väzby                                                              
- komplexný urbanistický návrh                                               m -  1: 2000 
- návrh dopravy             m - 1: 2000 
- návrh vodného hospodárstva (vodovod, kanalizácia)            m - 1: 2000 
- návrh elektrifikácie           m - 1: 2000 
- návrh plynofikácie a rozvodov tepla         m - 1: 2000 
- návrh telekomunikácií                                                            m - 1: 2000 
- návrh priestorovej a funkčnej regulácie                                 m -  1: 2000 
- návrh zelene                                                                          m -  1: 2000 
- výkres členenia na územnofunkčné celky  s informáciou o súlade s ÚPN hl. mesta 

SR Bratislavy, r.2007 
- vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na 

nepoľnohospodárske účely. 
 
Urbanistická štúdia bude spracovaná v tlačenej verzii a na digitálnych nosičoch, vo 
výkresoch príslušnej mierky pre účely prerokovania. Po kladnom prerokovaní 
a odsúhlasení UŠ bude vyhotovený „Podklad pre návrh zmien a doplnkov ÚPN hl.m. 
SR Bratislavy“. 
 
7/     Požiadavky na varianty  riešenia  
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 Urbanistická štúdia bude spracovaná v jednom variante ako aktualizácia 
výsledného variantu pôvodnej štúdie. Pôvodný Variant 1, ktorý je v súlade 
s Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, r. 2007 už bol spracovaný 
a prerokovaný v pôvodnej „Urbanistickej štúdii Ružinovská ulica - východ“ z r. 2009. 
Do čistopisu pôvodnej urbanistickej štúdie bol dopracovaný variant 2. 
  Aktualizácia čistopisu pôvodnej urbanistickej štúdie  z r. 2009 sa začala 
obstarávať na základe stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy k čistopisu tejto 
štúdie (stanovisko  č.j. MAGS ORM 33 471/09- 272766 zo dňa  4.12 2009.) ako aj 
kvôli zapracovaniu nových odsúhlasených investičných zámerov a koncepcií (TEN-T, 
zahustenie železničných zastávok na území mesta, integrovaná MHD, nosný systém 
MHD, PHAROS a iné.) Riešenie aktualizovanej UŠ Ružinovská ulica - východ 
zohľadní aj závery z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva k téme 
nosného dopravného systému mesta, ktoré sa konalo vo štvrtok 20.10.2011. 
 V priebehu spracovania návrhu je možné predkladať alternatívne riešenia 
dielčích problémov - tieto by mali byť vyhodnotené v rámci kvalitárskych výborov tak, 
aby na prerokovanie bol predložený jeden výsledný variant urbanistickej štúdie. 
 
 
8/     Územnoplánovacia dokumentácia  a územnopláno vacie podklady 

súvisiace s riešeným územím  
 
a/   Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007,v znení zmien a doplnkov 01 
 
b/   Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007, návrh  zmien a doplnkov 02 

V materiáli „Návrh zmien a doplnkov 02“  sú uvedené tieto zmeny na ploche 
riešeného územia predmetnej urbanistickej štúdie: 
 
RV/RU/12 – Ružinov, Trnavská-železnica (KR/RU/8) 
Zjednotenie vyjadrenia plôch nachádzajúcich sa v ochrannom pásme trás 
železníc ako plôch ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130, stabilizované 
územie.  
RV/RU/13 – Ružinov, Sputnikova 
Zmena regulácie funkčnej plochy viacpodlažná zástavba obytného územia/ kód 
101, rozvojové územie regulačný kód G na stabilizované územie. 

      RV/RU/16 – Ružinov, M.Hella – pošta (KR/RU/11) 
 Zmena z funkcie energetika a telekomunikácie / kód 602, stabilizované územie na 

funkciu občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 
201, stabilizované územie. 

      RV/RU/17 – Ružinov, Tomášikova – park pre VŠ práva (KR/RU/12) 
      Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska vybavenosť 

celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové územie regulačný 
kód I na funkciu parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110, 
stabilizované územie na podklade UŠ Ružinovská ulica-východ. 

 
c/ vypracované územnoplánovacie podklady –  
• UAŠ Ružinovská –východ, 1993 
• ÚHZ Ružinov, Štefan Hric + Združenie Archicon, 1995 
• UŠ Tomášikova, 1994 
• Koncept riešenia ÚPN MČ Bratislava-Ružinov, Aurex,1997 
• Územný generel mestskej hromadnej dopravy, Dopravoprojekt, 1999 
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• Územný generel automobilovej dopravy a komunikačnej siete mesta Bratislavy 
DIC,1988 

• Aktualizáciu územného generelu zásobovania vodou mesta Bratislavy- 
AUREX 2009 

• Aktualizáciu územného generelu odkanalizovanie mesta Bratislavy- AUREX 
2009 

• Aktualizáciu územného generelu vodných tokov a vodných plôch mesta 
Bratislavy 

• Územný generel kolektorizácie hl.m. SR Bratislavy 
• Územný generel zelene mesta Bratislavy,Čechová,1999 
• Územný generel zásobovania elektrickou energiou mesta Bratislavy, AUREX, 

1997 
• Územný generel zásobovania plynom mesta Bratislavy, AUREX, 1998,2002 
• Územný generel zásobovania teplom mesta Bratislavy, DANKO, 1997 
• Územný generel cestovného ruchu, Magistrát hl.m.SR, 2008 
• Územný generel športu a rekreácie, Vaškovič, 2008 
• Aktualizácia územného generelu telekomunikácií mesta Bratislavy, PROTEL, 

1999 
• Zhodnotenie a návrh riešenia prvkov tvorby krajiny pre návrh ÚPN, 

ENVIROCONSULTING, 2003 
• Dopravnoinžinierska štúdia prepojenia železničných koridorov TEN-T17, 

Dopravoprojekt, 2007 
• Dopravno-inžinierska štúdia Územie Ružinovská-Letisko M.R.Štefánika-

Trnavská-Vrakunská (PUDOS PLUS 07/2011) 
• Dopravno-inžinierska štúdia Nosného systému MHD (PUDOS PLUS 01/2011) 

 
d /vydané územné rozhodnutia v riešenom území v období  01/2008-09/2011 
• SÚ-17360-6/07/Šin zo dňa 30.11.2007, Prevádzkový areál EKOTRANS-u 
• SÚ/2008/20752/5779-8/PIX zo dňa 21.2.2008, Prístavba obchodného domu 

KIKA 
• SÚ/2007/20124/2008/5684/Zar. z 9.5.2008, Polyfunkčný dom Ružinovská ul., 

Bratislava, H&F Development, s.r.o.) 
• SÚ/2008/16176, 2009/5896/20-Han. zo dňa 18.2.2009, PHAROS Bratislava-

Letisko-západ, Dopravná a technická infraštruktúra - časť A, dopravná 
infraštruktúra – časť C. 

• SÚ 2008/2004/2009/6234/Zar. zo dňa 12.5.2009 
Stavebná uzávera Ružinovská východ (predĺženie Trebišovskej-Vysoká škola 
práva - Dr.v.Clementisa - Jašíkova) 

• SÚ 2009/5192-9/.... zo dňa 4.6.2009, Novostavba polyfunkčnej budovy 
(SHARK,s.r.o.), parc.č. 15680/46,15 680/7 

• SÚ/2009/9888-38/AZA zo dňa 15.12.2009, Projekt TEN-T “ŽSR Bratislava-
železničné zapojenie Letiska M.R.Štefánika – 3.etapa“ 

• SÚ/2009/13751, CS 60/2010/3/HAN zo dňa 19.2.2010, PHAROS Bratislava, 
Letisko-západ, Dopravná a technická infraštruktúra, časť „B“, Dopravné 
objekty. 

• SÚ/CS 1168/2010/12/PIX zo dňa 19.4.2010, Admin.budova LIDL, Ružinovská 
ul. 

• SÚ/CS 1171/2010/12/PIX zo dňa 20.4.2010, Predajňa LIDL, Ružinovská ul. 
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• SÚ/2009/21242, CS 1627/2010/7/HAN zo dňa 26.4.2010, PHAROS 
Bratislava, Letisko-západ, Dopravná a technická infraštruktúra, časť „E“ 

• SÚ/CS 456/2010/2011/43/PIX zo dňa 21.1.2011, Polyfunkčný objekt 
Seberíniho (Horsen,s.r.o.), parc.č.1050/4, 1285/1,1036/5,6, 
3180/3,6,11,11,20,21 

• SÚ/CS 3139/2011/3/PIX zo dňa 13.4.2011, Dostavba parkovísk pre SOU 
Ružinovská (REALIZ,a.s.), 1240/354,355,357,1222/12 

• SÚ/CS 7800/2011/5/JVA zo dňa 20.6.2011, BA-1980BR-Seberíniho (Orange   
Slovensko, a.s.) 

• SÚ/CS 132/6/2011/Šin, v dotyku s riešeným územím: Prevádzkový areál 
FOOTWORK 

• SÚ/CS 9098/2010/8/HAN zo dňa 17.8.2010, PHAROS Bratislava, Letisko-
západ, Dopravná a technická infraštruktúra, časť „C“-zmena: kamerový 
dohľad, optické káble. 

 
e /započaté územné  a stavebné konania  v období  01/2009-09/2011 
• SÚ/CS 13810/2011/5/PIX: REALIZ, a.s., Ružová dolina 25, BA, 

„Vnútroareálová komunikácia Ružinovská ul.“,  
• SÚ/CS 3139/2011/3/PIX: REALIZ, a.s., Ružová dolina 25, BA, 

„Dostavba parkovísk pre SOU Ružinovská“ 
• SÚ/CS 5044/2011/KAR: VISCON, s.r.o.,Vinohradská 11, Hlohovec „Bytový 

dom Ružinovská 2010“,– zastavené konanie  (KSÚ mimo odvolacie konanie) 
• SÚ/CS 12223/2011/2/KAR: AŽD Slovakia, a.s., „Administratívna budova AŽD 

Slovakia , a.s.“, prerušené konanie 
• SÚ/CS/16213/2011/AZA: BOELS, Vrakunská cesta 38, parc.č.4073/49,62, 

zmena účelu využitia, 
• JUNIS Development, s.r.o., Krížna 56,821 08 BA, „Polyfunkčný dom, 

Ružinovská ul., Bratislava“, k.ú.Ružinov – stavebné konanie o zmene stavby 
pred dokončením (rozšírenie podzemnej garáže, ÚR pôv. stavby pre H&F 
Development,s.r.o. vydané pod č. SÚ/2007/20124/2008/5684/Zar. z 9.5.2008). 
 

 
f / plán ukrytia a civilnej ochrany v MČ - Ružinov 
 
9/      Požiadavky na prerokovanie urbanistickej št údie  

a) Zadanie pre spracovanie aktualizácie urbanistickej štúdie bude zohľadňovať 
pripomienky zo stanoviska č. MAGS ORM46726/11-289675 Hlavného mesta 
SR Bratislavy zo dňa 15.08.2011 a bude schválené uznesením Miestneho 
zastupiteľstva m.č. Bratislava - Ružinov 

b) Návrh aktualizovanej urbanistickej štúdie bude  prerokovaný s dotknutými 
orgánmi štátnej správy a samosprávy a rozhodujúcimi právnickými osobami 
v riešenom uzemí v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona podľa 
platného právneho stavu v čase jeho prerokovania. Prerokovanie UŠ 
zabezpečí Mestská časť Bratislava - Ružinov. 

c) V zmysle stanoviska Ministerstva životného prostredia SR, Odboru 
enviromentálneho posudzovania - č.8463/2011-3.4/ak zo dňa 27.10.2011 pre 
„Urbanistickú štúdiu Ružinovská ulica - východ, aktualizácia“ nie je potrebné 
zisťovacie konanie, ani posudzovanie podľa zákona č. 21/2006 Z.z. 
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Dotknuté subjekty prerokovania : 
• Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát Hl. m. SR Bratislavy, 

• Mestská časť Bratislava – Ružinov, 
• Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja 

a územného plánovania, 
• Ministerstvo životného prostredia, 
• Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
• Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 

- sekcia železničnej dopravy a dráh 
• Krajský stavebný úrad v Bratislave, 
• Krajský úrad životného prostredia v Bratislave, 
• Obvodný úrad životného prostredia (odbor ochrany ovzdušia, odbor 

odpadového hospodárstva, odbor ochrany prírody a krajiny, odbor štátnej 
vodnej správy), 

• Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, 
• Obvodný úrad dopravy a cestného hospodárstva v Bratislave, 
• Obvodný úrad v Bratislave, odbor krízového riadenia a civilnej ochrany 
• Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát  

v Bratislave II, 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hl. m. SR Bratislavy, 
• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, 
• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava, 
• Západoslovenská energetika, a. s., 
• Slovenské elektrárne, a.s., 
• Slovenský plynárenský priemysel, a. s., 
• Slovenská správa ciest, 
• Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
• Národná diaľničná spoločnosť, a.s., 
• SITEL, spol. s r.o., 
• T Com, a. s., 
• UPC Slovensko, spol. s r.o., 
• Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, 
• Dopravný podnik Bratislava, a. s., 
• Letecký úrad SR, Odbor letísk, Oddelenie ochranných pásiem, 
• Železnice slovenskej republiky, a.s. 
• Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného 

úradu, 
• Dopravoprojekt, a.s.(Koridor), Kominárska 2-4,Bratislava 
 

 
 
10/   Grafická príloha: hranica riešeného územia a hranica územia širších 

vzťahov urbanistickej štúdie zóny Ružinovská ulica – v ýchod, aktualizácia 
na podklade katastrálnej mapy  

 
 
V Bratislave , október 2011 
 





 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 22.08.2011 

 
 
 
 
 
 
     STANOVISKO 
 
 
 
Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy k materiálu 
„Ružinovská ulica – východ, návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie“ 
 
 
 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí 
dňa 13.07.2011 prijala nasledovné stanovisko: 
 
 A) odporúča v rámci návrhu zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie, preveriť 
možnosť prepojenia električkovej trate s rozchodom 1435mm na železničnú trať na konečnej 
električiek. 
 

 
 
 

 
 
 

   Mgr. Boris Cehlárik v.r. 
          predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Szökeová 
tajomníčka komisie 
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