
Skrátený zápis  zo zvukového záznamu z verejného prerokovania 
návrhu 

„Územného plánu zóny Trnávka, Krajná-Bočná“, (ďalej len ÚPZ), ktoré 
sa konalo 1.12.2010 vo veľkej  zasadačke MÚ na Mierovej ulici č.21 

 
 
 V úvode Ing.arch. Papp zrekapituloval doterajší priebeh obstarávania ÚPZ 
Trnávka, Krajná-Bočná. Vysvetlil, že dôvodom pre spracovanie upraveného návrhu 
bola závažnosť pripomienok k pôvodnému návrhu. Konštatoval, že v upravenom 
návrhu spracovatelia rešpektovali nesúhlas obyvateľov so záberom súkromných 
pozemkov pre návrh cestnej siete. Vysvetlil, že nebolo možné zohľadniť požiadavky, 
ktoré sú v rozpore s platným územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy napr. 
priznanie funkcie záhradkárskej osady pre územie záhradkárskej lokality, resp. 
požiadavku zachovania exist. zástavby, ktorá je v kolízii so súbežnou komunikáciou 
popri Galvaniho ulici. 
  Ing.Čižmár vysvetlil dôsledky nového návrhu s prevahou jednosmerných 
komunikácií na organizáciu dopravy a zvýšené riziko tranzitu vozidiel cez riešené 
územie. Informoval, že organizácia dopravy v upravenom návrhu  bola súhlasne 
prerokovaná s Krajským dopravným inšpektorátom policajného zboru i s hlavným 
mestom Bratislava. Spomenul, že v upravenom návrhu je riešené územie rozšírené 
posunom severnej i južnej hranice riešeného územia, čo si vyžiada zmenu zadania. 
 Podnety a otázky k jednotlivým tématickým okruhom spracovatelia 
zodpovedali nasledovne: 
 
 
Téma č.1 – Organizácia dopravy po zjednosmernení väčšiny komunikácií 
Organizácia dopravy vyznačená v upravenom návrhu nie je nemenná - dokumentuje  
jednu z možností, ako môže fungovať doprava na navrhnutej sieti komunikácií. 
Zástupca KDI PZ sa vyjadril, že v prípade, že obyvatelia sa na zmene nedohodnú, 
ostáva súčasná organizácia dopravy. 
(diskutovali: J.Gajdoš, K.Rafaj, M.Condenár, p.Grňo) 
 
 
Téma č.2 – tzv.“Priečna komunikácia“ (spojnica Bočnej ul. a Krajnej ul. v strede 
riešeného územia 
 Je navrhnutá čiastočne na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR, a čiastočne na pozemku, ktorý je vo vlastníctve cca 80 vlastníkov 
záhradkárskej lokality. Je potrebná pre riešenie dopravnej obsluhy vzhľadom na 
veľkú časť jednosmerných komunikácií v území ulíc Krajná-Stredná-Bočná. 
Súčasťou návrhu obytného územia musí byť aj riešenie primeranej dopravnej 
obsluhy  dopravou automobilovou, cyklistickou, pešou, statickou - čiže parkovania 
vozidiel, náväznosť na mestskú hromadnú dopravu, prístup pre vozidlá hasičov, 
OLO, zdravotnej záchrannej služby, vozidlá a mechanizmy správcov inžinierskych 
sietí atď. Požiadavka zrušenia zástavky MHD bola akceptovaná. 
(diskutovali: V.Mariašová) 
 
 
 
 



 
 
Téma č.3 - Stredná ulica + záhradkárska lokalita 
 Stredná ulica je navrhnutá v šírkovom usporiadaní 3,5m s obojstrannými 
chodníkmi. V záhradkárskej lokalite je navrhnutá zámena časti pozemkov kvôli 
vytvoreniu tzv. „Novej strednej ulice“, s obojstrannými chodníkmi, ktorá bude mať 
parametre podľa platných noriem. Situovanie normovej obslužnej komunikácie do 
južnej časti vyplýva zo snahy o zachovanie existujúcich objektov domov a chát. 
(diskutovali: p.Bíro, p.Lúčan, p.Kočner) 
 
Téma č.4 – Obsluha riešeného územia mestskou hromadnou dopravou 
Na pripomienky reagoval zástupca Dopravného podniku Bratislava Ing. Karol Kajdi: 
V súčasnosti je dopravná obsluha riešeného územia zabezpečená autobusovou 
linkou, ktorej vozidlá sa otáčajú na Studenej ulici. Po zrealizovaní prepojenia 
Pestovateľská-Studená môže byť obsluha územia riešená z Ivánskej cesty. 
V upravenom návrhu sa vo výhľade predpokladá trolejbus po Bulharskej a Bočnej 
ulici, lebo môže ísť aj po komunikácii o šírke 3,5m. Je to návrh hlavného mesta, ale 
Dopravný podnik Bratislava si vie obsluhu Zlatých pieskov trolejbusom lepšie 
predstaviť po Rožńavskej ulici. Investícia trolejbusovej trate totiž musí byť 
ekonomicky návratná a na Bočnej–Krajnej nie je žiadny silný zdroj ani cieľ 
cestujúcich. Aj preto sa intervaly spojov MHD v tejto zóne predpokladajú 20-30 minút. 
Zástavky MHD nemusia byť na Priečnej spojnici, ale niekde v riešenom území byť 
musia. 
 (diskutovali: K.Rafaj,p.Bíro, p.Tima) 
 
Téma č.5– Zastavovacie podmienky, výšková regulácia zástavby a chodníky 
 Stavebné čiary sú čiary spájajúce čelné fasády rodinných domov, ktorými sa 
dosahuje uličný charakter regulovanej zástavby.  Sú navrhnuté v celom riešenom 
území vo vzdialenosti 5,0 m dovnútra parciel od hraníc parciel, okrem Priečnej 
komunikácie, kde sú 2,0 m. Cieľom návrhu stavebných čiar vo vzdialenosti 5,0 m od 
navrhovanej hranice medzi súkromnými parcelami a priestorom verejných 
komunikácií je zabezpečenie základnej podmienky pre parkovanie vozidiel, ktorú 
samospráva mestskej časti Bratislava-Ružinov uplatňuje v lokalitách so 
stabilizovanou málopodlažnou zástavbou a to, že vlastník nehnuteľnosti je povinný 
riešiť parkovanie svojich vozidiel na vlastnom pozemku. Navrhnutá vzdialenosť 5,0 
umožňuje výstavbu garáží a odstavných plôch na ploche súkromného pozemku. 
Krátkodobé parkovanie návštev apod. už nemôže byť na jednosmerných 
komunikáciách o šírke 3,5m. Pri podaní žiadosti o prístavbu alebo nadstavbu týchto 
objektov bude stavebný úrad posudzovať rešpektovanie stavebnej čiary a plnenie 
podmienky parkovania na vlastnom pozemku. 
 Základná výšková regulácia v sektoroch s málopodlažnou zástavbou obytného 
územia je navrhnutá ako 2+1- t.j. prízemie+poschodie+podkrovie. V záhradkárskej 
lokalite medzi Strednou a Bočnou ulicou je navrhnutá výšková regulácia 1+1 – t.j. 
prízemie+ podkrovie. V textovej časti bude výšková regulácia v jednotlivých 
sektoroch uvedená aj vzdialenosťou rímsy a hrebeňa rodinného domu od exist. 
vozovky. 
 Chodníky sú uvažované ako vyvýšené kvôli bezpečnosti-lokálne sú možné 
skosené obrubníky. Je to predmetom vykonávacích projektov. 
(diskutovali: p.Krajčirovič, K.Rafaj) 
 



 
 
 
Téma č.6- Občianska vybavenosť 
So situovaním lokálnej občianskej vybavenosti v samostatných objektoch (drobný 
predaj, služby, materské školy a pod.) sa v riešenom území neuvažuje, lebo 
obyvatelia ju viackrát jednoznačne odmietli. Nerušiaca OV lokálneho významu 
a drobné prevádzky služieb sú prípustné ako vstavané v rámci rodinných domov. 
(diskutovali: Ľ.Prognerová) 
 
 
Téma č.7 – Termíny realizovania dopravnej a technickej infraštruktúry 
Sú závislé od zabezpečenia finančných prostriedkov. Územný plán zóny 
financovanie infraštruktúry nerieši, po schválení bude podkladom pre územné 
a stavebné konania. Komunikácie Krajná a Bočná sú v správe Hlavného mesta SR 
Bratislavy, Stredná ul. je v správe MČ Bratislava-Ružinov. O inžinierske siete sa 
starajú správcovie inžinierskych sietí. Mgr. Blažej upozorňuje na zmluvu o odbere 
vody, zaslanú všetkým obyvateľom od BVS, a.s., v ktorej sa hovorí o správe prípojok. 
(diskutovali: F Püspöky, J.Blažej) 
 
    
 
 
 
      zapísal:      Ing.arch. Andrej Papp, 
        odborne spôsobilá osoba 
        pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, 
                                                                                     reg.č. 217 


