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Dôvodová správa

Urbanistick� št�dia polyfunkčn�ho centra v MČ Bratislava-Petržalka a v MČ
Bratislava- Jarovce ďalej len (urbanistick� št�dia) bola obstaran� spoločnosťou I.P.R. 
Slovakia s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava v zast�pen� spoločnosti HERVEX a.s., 
Vajnorsk� 100/B, Bratislava v s�lade s pr�slušn�mi ustanoveniami z�kona č.50/1976 Zb. 
o �zemnom pl�novan� a stavebnom poriadku (stavebn� z�kon) v znen� neskorš�ch predpisov 
a vyhl�šky č.55/2001 Z.z. o �zemnopl�novac�ch podkladoch a �zemnopl�novacej 
dokument�cii ako �zemnopl�-novac� podklad.

Spracovateľom urbanistickej št�die je architektonick� ateli�r Aurex s.r.o., D�bravsk� 
cesta 9,  Bratislava.

Hlavn�m cieľom riešenia urbanistickej št�die je zos�ladenie rozvojov�ch z�merov 
obstar�vateľa s koncepciou rozvoja mesta a dotknut�ch mestsk�ch čast� na z�klade 
komplexn�ho riešenia rozvoja �zemia, so zohľadnen�m širšej koncepcie �zemia v zmysle 
spracovanej �zemnopl�novacej dokument�cie mesta. Z�merom obstar�vateľa je vo 
vymedzenom �zem� riešiť polyfunkčn� využitie �zemia, v r�mci ktor�ho sa uvažuje s 
umiestnen�m hotela, obchodn�ho centra, aktiv�t voľn�ho času – kina, divadla, zariaden�
športu, rekre�cie, z�bavy a pod., v optim�lnych poloh�ch s overen�m funkcie b�vania.

Urbanistick� št�dia je spracovan� pre tieto �čely:
- overenie investičn�ho z�meru vlastn�ka z hľadiska s�ladu s platn�m �zemn�m 

pl�nom hlavn�ho mesta SR Bratislavy a n�sledn� zapracovanie v�sledkov overenia 
v potrebnom rozsahu do n�vrhu zmien a doplnkov �zemn�ho pl�nu,

- riešenie špecifick�ch �zemno-technick�ch, urbanistick�ch, architektonick�ch 
a environment�lnych probl�mov v �zem� v kontexte so z�ujmami na využit� �zemia,

- overenie a zdokumentovanie �zemno-technick�ch s�vislost� a dopadov vypl�va-
j�cich z navrhovanej koncepcie využitia �zemia na priestorov� usporiadanie a 
funkčn� využitie okolit�ho �zemia vo v�zbe na riešenie navrhnut� v �zemnom 
pl�ne mesta.

Kladne prerokovan� urbanistick� št�dia bude po zapracovan� v�sledkov prerokovania 
podkladom pre spracovanie n�vrhu zmien a doplnkov �PN hlavn�ho mesta SR Bratislava 
a n�sledne po pr�padnom schv�len� zmien a doplnkov �zemn�ho pl�nu �zemnopl�novac�m 
podkladom pre �zemn� rozhodovanie.

Prerokovanie
N�vrh urbanistickej št�die polyfunkčn�ho centra v MČ Bratislava-Petržalka a v MČ 

Bratislava-Jarovce predložila spoločnosť I.P.R. Slovakia s.r.o., Bratislava na mestsk� časť
Bratislava-Petržalka dňa 21.01.2010 na zaujatie stanoviska.

Verejn� prerokovanie urbanistickej št�die pre dotknut� org�ny št�tnej spr�vy,
samospr�vy, dotknut� pr�vnick� osoby a pre poslancov našej mestskej časti sa uskutočnilo 
dňa 15.02.2010. O prerokovan� št�die bola verejnosť obozn�men� verejn�m oznamom, ktor�
bol zverejnen� v dňoch od 25.01.2010 do 25.02.2010 na �radnej tabuli miestneho �radu a na 
internetovej str�nke mestskej časti. Verejn� prerokovanie št�die s občanmi sa uskutočnilo 
tiež dňa 15.02.2010.

Urbanistick� št�dia bola prerokovan� v Komisii �zemn�ho pl�nu, v�stavby a dopravy 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 22.02.2010. 

Dňa 23.02.2010 bola št�dia prerokovan� v miestnej rade, ktor� odporučila miestnemu 
zastupiteľstvu zobrať urbanistick� št�diu na vedomie a žiadať doplnenie urbanistickej št�die 
o št�die poukazuj�ce na vplyv polyfunkčn�ho centra z hľadiska sociologick�ho a ekolo-
gick�ho. 
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N�vrh urbanistickej št�die
polyfunkčn�ho centra v MČ Bratislava-Petržalka

a v MČ Bratislava-Jarovce
(v�ber z dokument�cie)

Vymedzenie riešen�ho �zemia
�zemie pre riešenie širš�ch vzťahov je vymedzen� z v�chodu a zo severu

železničnou traťou Bratislava – Rusovce, zo z�padu št�tnou hranicou s Rak�skom, z juhu
komunik�ciou oddeľuj�cou navrhovan� v�robn� z�nu pri Jarovciach a �zemie rekre�cie 
v pr�rodnom prostred� pri Bažantnici, ďalej diaľnicou D4 a navrhovan�m nult�m okruhom.

Riešen� �zemie je vymedzen� na z�pade št�tnou hranicou s Rak�skom, na juhu 
hranicou Bažantnice, diaľnicou D2 a k nej priľahl�m �zem�m, na severe cca �zemnou 
rezervou pre trasovanie koridorov technickej infraštrukt�ry a produktovodu, na v�chode 
centr�lnym priestorom Južn�ho mesta a koridorom s nosn�m syst�mom MHD.

Riešen� �zemie sa nach�dza najm� v katastr�lnom �zem� Jarovce a čiastočne 
v katastr�lnom �zem� Petržalka.   

V�chodisk� z platnej �zemnopl�novacej dokument�cie
Podľa platn�ho �zemn�ho pl�nu hlavn�ho mesta SR Bratislavy je pre riešen� �zemie 

stanoven� funkcia:
- z�padne od diaľnice D2 - občianska vybavenosť celomestsk�ho a nadmestsk�ho

v�znamu k�d 201 (rozvojov� �zemie s k�dom D), rekre�cia v pr�rodnom prostred� 
k�d 1003, plochy zariaden� dopravy MHD a autobusovej PHD k�d 701, ostatn� 
ochrann� a izolačn� zeleň k�d 1130,

- časť riešen�ho �zemia s funkčn�m využit�m ostatn� ochrann� a izolačn� zeleň je
dlhodobo rezervovan� pre jestvuj�ce i navrhovan� vedenia technickej infra-
štrukt�ry, �zem�m prech�dza trasa VTL plynovodu so svojim ochrann�m a bezpeč-
nostn�m p�smom a navrhovan� trasa ropovodu a produktovodov so svojimi 
ochrann�mi p�smami a ochrann� p�smo energetick�ch zariaden�,

- lokalita v�chodne od diaľnice D2 – zmiešan� �zemie obchodu a služieb v�robn�ch
a nev�robn�ch k�d 502 (rozvojov� �zemie s k�dom E), občianska vybavenosť
celomestsk�ho a nadmestsk�ho v�znamu k�d 201 (rozvojov� �zemie s k�dom E), 
šport, telov�chova, a voľn� čas k�d 401 (rozvojov� �zemie s k�dom X), 
viacpodlažn� z�stavba obytn�ho �zemia k�d 101 (rozvojov� �zemie s k�dom F), 
zmiešan� �zemie b�vania a občianskej vybavenosti k�d 501, (rozvojov� �zemie s 
k�dom F), plochy dopravn�ch zariaden� k�d 701, parky, sadovn�cke a lesoparkov� 
�pravy k�d 1110, �zem�m prech�dza diaľnica D 2 a časť �zemia sa nach�dza v jej 
ochrannom p�sme.

N�vrh urbanistickej koncepcie riešenia
N�vrh UŠ je spracovan� v dvoch variantoch v celej š�rke problematiky komplexn�ho 

urbanistick�ho riešenia. Varianty s� založen� na rozdielnom sp�sobe integrovania a 
prepojenia z�padnej a v�chodnej časti riešen�ho �zemia, ktor� s� oddelen� diaľnicou. 
Variantn�mu riešeniu zodpoved� aj n�vrh funkčnej skladby. Overuje sa podiel funkci� 
občianskej vybavenosti a podiel b�vania, obchodu, športu, rekre�cie a zelene. Variantne je 
riešen� aj obsluha verejn�m dopravn�m a �zemnotechnick�m vybaven�m.

Z hľadiska hmotovo-priestorov�ho usporiadania je �zemie riešen� ako s�časť južn�ho 
rozvojov�ho p�lu mesta a vybavenostn�ho centra južnej časti Bratislavy i priľahl�ho �zemia.
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Priestor polyfunkčn�ho centra tvor� jeho �stredn� časť, ktor� je navrhovan� ako polyfunkčn� 
obchodno-z�bavn� a obslužn� centrum so zodpovedaj�cimi funkciami celomestsk�ho až 
nadmestsk�ho v�znamu.

Z�merom je, aby navrhovan� polyfunkčn� centrum malo v�znam pre obyvateľov 
mesta, regi�nu a s�časne aj medzin�rodn� v�znam. V s�časnosti obyvatelia Bratislavy 
v r�mci tr�venia voľn�ho času nach�dzaj� podobn� centr� vo Viedni, Budapešti, resp. in�ch 
mest�ch Eur�py. V�znam pre obyvateľov mesta m� polyfunkčn� centrum aj z hľadiska 
pracovn�ch pr�ležitost�. Na druhej strane pre posilnenie atraktivity Bratislavy v oblasti 
cestovn�ho ruchu je potrebn� vytvorenie tak�ho centra komerčn�ch služieb, oddychu a 
z�bavy, zauj�mav�ho konferenčn�ho centra, ktor� by svojou polohou, rozsahom a v�znamom 
pritiahlo pozornosť cel�ho eur�pskeho regi�nu. Zo širšieho pohľadu je sp�dov�m �zem�m 
polyfunkčn�ho centra minim�lne �zemie strednej Eur�py, ide najm� o regi�ny Viedne, 
Budapešti a Brna. Potenci�l �zemia je zn�soben� polohou medzi letiskami v Bratislave 
Viedni, Budapešti, s ktor�mi je lokalita priamo prepojen� diaľnicami.

Z hľadiska v�znamov�ho posilnenia rozvojov�ch p�lov mesta n�vrh sleduje strat�giu 
�zemn�ho pl�nu. Čo sa t�ka overenia organiz�cie funkčn�ch pl�ch a podmienok ich využitia, 
oba varianty urbanistickej št�die v časti prehlbuj� platn� �zemn� pl�n mesta a v časti 
navrhovan� riešenie si bude vyžadovať jeho aktualiz�ciu, pričom v riešen� s� dodržan� a 
rešpektovan� z�kladn� princ�py rozvoja Južn�ho mesta, ktor� s� definovan� v �zemnom 
pl�ne mesta. Ten predpoklad� vytvorenie polyfunkčnej mestskej štrukt�ry s napojen�m na 
uzlov� priestory zast�vok nosn�ho syst�mu MHD.

Navrhovan� aktivita z�sadn�m sp�sobom zmen� potenci�l cel�ho �zemia vo vstupnej 
polohe do mesta riešen�ho urbanistickou št�diou. Doteraz predpokladan� využitie pre 
zmiešan� funkcie v�robn�ch a nev�robn�ch služieb a obchodu je overovan� z hľadiska 
posilnenia sk�r vybavenostn�ch funkci� v oblasti ubytovania, z�bavy, športu a pod.. To vyža-
duje aj �pravu a doplnenie riešenia dopravy a napojenia na diaľnicu D2 a D4. V�znam 
riešen�ho �zemia zv�ši i dobr� v�zba na v�znamn� existuj�ce i navrhovan� komunikačn� 
l�nie, nult� dopravn� okruh a nosn� syst�m MHD prep�jaj�ce ho so širš�m okol�m.

Riešen� �zemie tvor� prirodzen� vstupn� br�nu do mesta z juhu, č�m je jeho poloha 
exponovan� tak z hľadiska urbanisticko-funkčn�ho, ako i vizu�lneho. Urbanistick� riešenie
variantne dotv�ra aj obraz hmotovej štrukt�ry, predovšetk�m prostredn�ctvom určenia 
kompozičn�ch limitov hmotovej štrukt�ry, ktor� zaručia dotvorenie siluety mesta, panor�my, 
priehľadov v �zem�. N�vrh využitia �zemia reflektuje rozvojov� z�mery južn�ho rozvojo-
v�ho smeru mesta Bratislavy a jeho funkčn� a priestorov� hodnoty o nov� kvalitu, ktor� je 
dan� smel�mi z�mermi sk�sen�ho investora s �spešn�mi realizovan�mi projektmi v zahra-
nič� a u n�s, ktor� maj� svoju komerčn� �spešnosť, ale s�časne aj cit pre mieru zaťaženia 
�zemia a komplexnosť riešenia funkci�.

Variant 1
Urbanistick� koncepcia n�vrhu variantu 1 rešpektuje z�kladn� princ�py urbanistickej 

koncepcie, funkčn�ho, priestorov�ho a kompozičn�ho usporiadania �zemia, tak ako je 
definovan� v platnom �zemnom pl�ne. Obohacuje toto riešenie o lokalitu polyfunkčn�ho 
centra. N�vrh preuk�zal kompatibilitu s bud�cim rozvojom typick�ch mestsk�ch štrukt�r 
Južn�ho mesta. Uzlov� priestor polyfunkčn�ho centra s umiestnen�m domin�nt po oboch 
stran�ch diaľnice akcentuje južn� vstup do Bratislavy. Vytv�ra nov� metropolitn� identifi-
kačn� znak mesta. Pre kompozičn� vyv�ženie navrhuje uzlov� priestor jadra Južn�ho mesta 
pri zast�vke nosn�ho syst�mu MHD akcentovať v�škovou dominantou. Vzdialenosť medzi 
t�mito dominantami je dostatočn� na to, aby mohli vytvoriť orientačn� identifikačn� body
urbanistickej štrukt�ry.
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Variant 2
Urbanistick� koncepcia n�vrhu variantu 2 rešpektuje z�kladn� princ�py dopravnej 

organiz�cie �zemia, ktor� je definovan� v platnom �zemnom pl�ne. Upravuje nevyhnutn� 
dopravn� prepojenia. Urbanistick� koncepcia je postaven� na v�raznejšom priestorovom 
zhodnoten� potenci�lu �zemia pre lokaliz�ciu tak�ch zariaden�, ktor� maj� veľk� priestorov� 
a dopravn� n�roky a to na z�klade novej organiz�cie diaľničn�ho koridoru. Pri integr�cii do 
jedn�ho v�čšieho �zemia je možn� veľmi efekt�vne riešiť statick� a dynamick� dopravu a 
v�zbu na v�konn� nosn� dopravn� syst�m t.j. zmeniť „diaľnicu rozdeľuj�cu lokalitu“ na 
„diaľnicu posilňuj�cu lokalitu“. Lokalita polyfunkčn�ho centra tu vytv�ra funkčno-
priestorov� a kompozičn� jadro. Kompatibilitu s bud�cim rozvojom typick�ch mestsk�ch 
štrukt�r Južn�ho mesta je navrhovan� zabezpečiť hmotovo-priestorovou integr�ciou s jeho 
jadrov�m �zem�m. Aj v tomto variante uzlov� priestor polyfunkčn�ho centra s umiestnen�m 
domin�nt po oboch stran�ch diaľnice akcentuje južn� vstup do Bratislavy. Vytv�ra nov� 
metropolitn� identifikačn� znak mesta. V uzlovom priestore jadra Južn�ho mesta pri zast�v-
kach nosn�ho syst�mu MHD navrhuje vytvoriť priestor akcentovan� v�škovou dominantou. 
Vzdialenosť medzi t�mito dominantami a diferencovan� v�ška s� dostatočn� na to, aby 
mohli vytvoriť nov� orientačn� a identifikačn� body urbanistickej štrukt�ry.

Polyfunkčn� centrum
�zemie polyfunkčn�ho centra vo vn�tornej organiz�cii �zemia je riešen� invariantne. 

Navrhnut� je ako špecifick� štrukt�ra z�stavby, ktorej s�časťou bud� pešie prepojenia 
pas�žami a verejn�mi priestormi organizuj�cimi parter. Z�padn� a v�chodn� časť are�lu s� 
prepojen� ponad diaľničn� koridor vybavenostn�m mostom.

Z�padn� časť are�lu je zameran� na kult�ru – kin�, maloobchod, hypermarket, 
vonkajš� a vn�torn� aquapark s doplnkov�mi športov�mi aktivitami, z�bavu, kongresov� 
centrum a hotelov� b�vanie.

Vo v�chodnej časti are�lu s� situovan� najm� z�bavn� centrum pre všetky vekov� 
kateg�rie s prevahou zariaden� pre dospel�ch, k�pele, reštaur�cie, z�bava – kluby, malo-
obchod, baz�ny. Je tu navrhnut� komplex priestorov určen� pre kult�ru s multifunkčnou 
halou a viac�čelov�mi halami. Uveden�m aktivit�m zodpoved� aj rozsah hotelov�ho 
z�zemia. 

Z�padn� časť je dopravne napojen� cez navrhovan� diaľničn� kolektor a nadv�zn� 
distribučn� komunikačn� okruh, z ktor�ho je navrhnut� pr�stup do jednotliv�ch zariaden� 
komplexu, z�sobovania a vstup do parkovac�ch gar�ž� a parkov�sk.

Pešie prepojenie je navrhnut� cez diaľnicu vybavenostn�m mostom, ktor�m je 
napojen� aj časť vonkajšieho aquaparku. V�hľadovo je možn� overiť aj pr�padn� napojenie 
do parkov�ho priestoru Jaroveckej bažantnice a golfov�ho are�lu.

V�chodn� časť polyfunkčn�ho centra je dopravne napojen� na navrhovan� diaľničn� 
koridor a nadv�zn� distribučn� komunikačn� okruh. Z ktor�ho je navrhnut� pr�stup do 
jednotliv�ch zariaden� komplexu, z�sobovania a vstup do parkovac�ch gar�ži a parkov�sk. 
Pešie prepojenie sp�ja obe strany komplexu cez diaľnicu. Na nadraden� syst�m peš�ch tr�s 
bud�ceho Južn�ho mesta je navrhnut� napojenie na verejn� priestor, ktor� vznikne pri 
zast�vke nosn�ho syst�mu MHD.

Ochrana polyfunkčn�ho komplexu pred hlukom z diaľnice bude zabezpečen� 
architektonick�m riešen�m. K dopravn�mu koridoru bud� umiestnen� technick� a obslužn� 
priestory a diaľnica bude upraven� protihlukov�mi z�branami doplnen�mi s koridorom 
zelene.
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N�vrh funkčn�ho využitia - variant V1
N�vrh funkčn�ho využitia zohľadňuje diferencovanosť potenci�lu oboch čast� �zemia

s integr�ciou funkci� polyfunkčn�ho centra do rozdrobenej funkčnej štrukt�ry �zemn�ho
pl�nu.

V riešenom �zem� v priestore medzi diaľnicou D2 a hranicou s Rak�skom s� navrhnut� 
nasledovn� funkcie:

polyfunkčn� komplex
- aquapark
- obchod
- služby
- konferenčn� centrum
- hotelov� b�vanie
- šport, telov�chova, voľn� čas
- parkovacie gar�že
- parking

verejn� pešie priestory
golfov� are�l (čiastočne zasahuje do koridoru TI)
občianska vybavenosť
komunikačn� koridory

Zachovan� je funkcia:
diaľničn� odpoč�vadlo s čerpacou stanicou pohonn�ch hm�t
koridor technickej infraštrukt�ry s ochrann�mi p�smami
V riešenom �zem� v priestore medzi diaľnicou D2 a trasou navrhovan�ho nosn�ho 

syst�mu MHD s� navrhnut� nasledovn� funkcie:
polyfunkčn� komplex

- z�bavn� centrum I
- multifunkčn� hala pre kult�rne, spoločensk� a športov� podujatia
- hotelov� b�vanie
- parkovacie gar�že

služby
občianska vybavenosť celomestsk�ho a nadmestsk�ho v�znamu
park
obchod
v�robn� služby
nev�robn� služby
šport, telov�chova voľn� čas
b�vanie s občianskou vybavenosťou
b�vanie v bytov�ch domoch
komunikačn� koridory
ochrann� a izolačn� zeleň

Zachovan� je funkcia:
diaľničn� odpoč�vadlo s čerpacou stanicou pohonn�ch hm�t
koridor technickej infraštrukt�ry s ochrann�mi p�smami.

N�vrh funkčn�ho využitia - variant V2
N�vrh funkčn�ho využitia zohľadňuje diferencovanosť potenci�lu oboch čast� �zemia 

s cieľom vytvoriť �zemn� predpoklady a priestor pre lokaliz�ciu funkci� tak, aby ich 
štrukt�ra a rozsah zodpovedal aj nadmestsk�mu až medzin�rodn�ho v�znamu.

V riešenom �zem� v priestore medzi diaľnicou D2 a hranicou s Rak�skom s� navrhnut� 
nasledovn� funkcie:

polyfunkčn� komplex
- aquapark
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- obchod
- služby
- konferenčn� centrum
- hotelov� b�vanie
- šport, telov�chova, voľn� čas
- parkovacie gar�že
- parking
- verejn� pešie priestory

golfov� are�l (čiastočne zasahuje do koridoru TI), vodn� plochy
občianska vybavenosť
komunikačn� koridory

Zachovan� je funkcia:
diaľničn� odpoč�vadlo s čerpacou stanicou pohonn�ch hm�t
koridor technickej infraštrukt�ry s ochrann�mi p�smami
V riešenom �zem� v priestore medzi diaľnicou D2 a trasou navrhovan�ho nosn�ho 

syst�mu s� navrhnut� nasledovn� funkcie:
polyfunkčn� komplex

- z�bavn� centrum I
- multifunkčn� hala pre kult�rne, spoločensk� a športov� podujatia
- hotelov� b�vanie
- parkovacie gar�že

z�bavn� centrum II
v�stavn�cke centrum
kongresov� centrum
parking
park
komunikačn� koridory
ochrann� a izolačn� zeleň

Zachovan� je funkcia:
diaľničn� odpoč�vadlo s čerpacou stanicou pohonn�ch hm�t
koridor technickej infraštrukt�ry s ochrann�mi p�smami.

Podiel podlažn�ch pl�ch funkčn�ch celkov v %
hotely – 27% obchody – 12% kas�no – 3%
aquapark – 3% vonkajš� aquapark – 9% baz�ny – 0,2%
multifunkčn� hala – 2% kin� – 1% k�pele – 1%
konfer. centrum – 3% hypermarket – 2% strav. služby – 1 %
z�bavn� z�na – 1% servisn� z�na – 3% parking – 31%

N�vrh koncepcie dopravn�ho vybavenia
Nosn�m dopravn�m prvkom riešen�ho �zemia je nadregion�lna tranzitn� trasa 

diaľnice D2, ktor� však nezabezpečuje ani vo v�hľade dopravn� obsluhu �zemia. Z�padne od 
nej je navrhovan� severojužn� zbern� komunik�cia funkčnej triedy B2, prim�rne dopravne 
obsluhuj�ca �zemie medzi diaľnicou D2 a št�tnou hranicou s Rak�skom, ktor� sa pl�nuje 
urbanizovať ako �zemie „Z�padn� rozvojov� os“. Komunik�cia tranzituje paralelne s diaľni-
cou D2 až po diaľničn� prepojenie do Rak�ska a s�časne existuj�cim mostom nad diaľnicou 
v km 130,160 prech�dza na v�chodn� stranu diaľnice, kde sa dopravne zap�ja do �zemn�m 
pl�nom mesta navrhovan�ho dopravn�ho skeletu �zemia, južne od železničnej trate ŽSR.

Amb�cia dopravn�ho napojenia z�meru riešen�ho �zemia resp. polyfunkčn�ho centra
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aj na diaľničn� sieť (Rak�sko, Maďarsko) z�sadne ovplyvnila pohľad na dopravn� skelet v 
tomto �zem�. Nakoľko priame dopravn� napojenie na diaľnicu v mestskom prostred� by bolo 
probl�mov�, riešenie spoč�va v n�vrhu kolektorov s�bežn�ch s diaľnicou a bezkol�zne 
napojen�ch na trasu diaľnice v koexistencii s diaľničn�m odpoč�vadlom. Z komunik�cie 
v�chodn�ho a z�padn�ho kolektoru sa potom sekund�rne dopravne nap�jaj� cel� �zemia 
v�chodne a z�padne od diaľnice. T�m sa trasovanie, v �zemnom pl�ne severojužnej zbernej 
komunik�cie z�padne do diaľnice D2, men� – primk�na sa ku diaľnici a kop�ruje �zemie
polyfunkčn�ho centra ako z�padn� kolektor. Na v�chodnej strane diaľnice vznik� nov�
komunik�cia – v�chodn� kolektor – v trasovan� identick� so z�padn�m kolektorom. 
V�chodn� a z�padn� kolektor sa nap�ja na diaľnicu D2 v diaľničnej križovatke v km –
131,35, kde sa vz�jomne prel�naj� diaľnica D2 veden� do Maďarska a diaľnica D4 pl�novan� 
ako bud�ci obchvat mesta Bratislavy a bude napojen� na všetky v�padov� radi�ly mesta 
smeruj�ce na t�to diaľničn� križovatku.

V mieste severn�ho napojenia koridorov na diaľnicu D2 sa tieto prip�jaj� na 
vzostupn� a zostupn� južn� vetvu mimo�rovňovej kosoobdĺžnikovej križovatky, ktor� v 
r�mci dopravnej koncepcie �zemn�ho pl�nu hl. m. SR Bratislavy prep�ja urbanizovan� celky 
v lokalite Pan�nskej cesty so z�padnou rozvojovou z�nou Petržalky (z�padne od D2). Obidva 
kolektory, s�bežn� s diaľnicou D2 v �zem�, s� vz�jomne mimo�rovňovo prepojen� vo 
vn�tornom �zem� polyfunkčn�ho centra. Južn� mimo�rovňov� prepojenie okrajov�mi 
kruhov�mi objazdmi s�časne zabezpečuje distrib�ciu do extern�ho i intern�ho dopravn�ho 
skeletu. V�chodn� kolektor sa takto organicky sp�ja s dopravnou sch�mou �zemia v�chodne 
od diaľnice v zmysle n�vrhu �zemn�ho pl�nu mesta.

N�vrh vn�torn�ho komunikačn�ho syst�mu
V zmysle z�sady funkcie kolektorov v s�behu s diaľnicou v mestskom prostred� sa na 

tieto dopravne nap�ja vn�torn� dopravn� okruh (funkčnej triedy C2 MO 8/40) „Polyfunk-
čn�ho centra“ po obvode jeho �zemia a sekund�rne ho z�sobuje dopravn�mi napojeniami. 
Syst�m vn�torn�ch komunik�ci� dopĺňaj� dva mimo�rovňov� cestn� podjazdy zabezpečuj�ce 
dopravn� kontinuitu z�padnej a v�chodnej strany, pričom jeden z nich je doplnen� 
distribučn�mi kruhov�mi objazdmi. Existuj�ci most nad diaľnicou v km 130,160 sa aj s 
n�jazdmi zruš�. Kombin�ciou hierarchick�ho prepojenia dopravn�ch syst�mov – diaľnica –
kolektory – obslužn� komunik�cie sa tak vyv�ra zmyslupln� prev�dzkov� dopravn� syst�m,
ktor� zabezpeč� dopravn� obsluhu riešen�ho �zemia.

Statick� doprava v riešenom �zem�
Jej kvantifik�cia je zložen� z konkr�tnych n�rokov „Polyfunkčn�ho centra“ a z urba-

nistick�ch funkci� a kapac�t zost�vaj�cej časti riešen�ho �zemia, odvoden�ch n�rokov 
konkr�tne neriešen�ch čast� �zemia.

Pre polyfunkčn� centrum je predpokladan� kapacita statickej dopravy cca 11 420 
parkovac�ch miest, pre zostatok riešen�ho �zemia cca 500 parkovac�ch miest pre 
prevl�daj�cu funkciu šport, rekre�cia a cca 6050 parkovac�ch miest pre prevl�daj�cu funkciu 
nadmestskej vybavenosti.

Pre cel� riešen� �zemie sa d� poč�tať so sp�dovou kvantitou statickej dopravy cca  
18 000 parkovac�ch miest v pr�slušn�ch funkci�ch.

N�vrh koncepcie riešenia zelene
Keďže v s�časnosti sa v riešenom �zem� nach�dza poľnohospod�rska p�da s mini-

m�lnym podielom zelene, n�vrh navrhuje �plne nov� s�stavu pl�ch s�delnej zelene ako 
organick� s�časť navrhovan�ho polyfunkčn�ho centra. Fragmenty existuj�cej l�niovej krajin-
nej zelene, ktor� sa nach�dzaj� prevažne v juhoz�padnej časti riešen�ho �zemia s� v n�vrhu
zachovan� a začlenen� do celkov�ho konceptu riešenia zelene.
Pre jednotliv� varianty riešenia s� navrhovan� funkčn� typy zelene:
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variant 1
Zeleň v doplnkovej funkcii

- parkovo upraven� plochy zelene – pri občianskej vybavenosti
- parkovo upraven� plochy zelene – pri občianskej vybavenosti a b�van�
- parkovo upraven� plochy zelene – pri objektoch obchodu a služieb

- zeleň b�vania
- zeleň športovo-rekreačn�ch zariaden�
- golfov� are�l

Zeleň v hlavnej funkcii
- park
- parkovo upraven� plochy
- ochrann� a izolačn� zeleň / sprievodn� zeleň dopravn�ch l�ni�
- l�niov� zeleň

variant 2
Zeleň v doplnkovej funkcii

- parkovo upraven� plochy zelene – pri občianskej vybavenosti
- parkovo upraven� plochy zelene – pri objektoch obchodu a služieb
- zeleň športovo-rekreačn�ch zariaden�
- golfov� are�l

Zeleň v hlavnej funkcii
- park
- parkovo upraven� plochy
- ochrann� a izolačn� zeleň / sprievodn� zeleň dopravn�ch l�ni�
- l�niov� zeleň

Celková bilancia územia
Variant 1
č. bloku k�d - n�zov funkcie plocha pozemku
I. 201 - obč. vybavenosť celomest. a nadmest. v�znamu 175 990 m2

II. 201 - obč. vybavenosť celomest. a nadmest. v�znamu 3 800 m2

III. 201 - obč. vybavenosť celomest. a nadmest. v�znamu 113 010 m2

IV. 401 - šport, telov�chova a voľn� čas 54 250 m2

1. etapa spolu 347 050 m2

V. 401 - šport, telov�chova a voľn� čas  101 530 m2

VI. 1003 - rekre�cia v pr�rodnom prostred� 158 340 m2

VII. 1130 - ostatn� ochrann� a izolačn� zeleň 363 080 m2

VIII. 1003 - rekre�cia v pr�rodnom prostred� 191 620 m2

IX. 201 - obč. vybavenosť celomest. a nadmest. v�znamu 17 910 m2

X. 1003 - rekre�cia v pr�rodnom prostred� 31 890 m2

XI. 701 - plochy zariaden� MHD a autobusovej PHD 45 370 m2

XII. 701 - plochy zariaden� MHD a autobusovej PHD 36 150 m2

XIII. 1130 - ostatn� ochrann� a izolačn� zeleň 2 840 m2

XIV. 1130 - ostatn� ochrann� a izolačn� zeleň 10 950 m2

XV. 502 - zmiešan� �zemie obchodu a služieb v�rob. a nev�rob. 15 630 m2

XVI. 401 - šport, telov�chova a voľn� čas  39 310 m2

XVII. 101 - viacpodlažn� z�stavba obytn�ho �zemia 24 920 m2

XVIII. 501 - zmiešan� �zemie b�vania a občianskej vybavenosti 38 180 m2

XIX. 1110 - parky, sadovn�cke a lesoparkov� �pravy 5 850 m2

XX. 1110 - parky, sadovn�cke a lesoparkov� �pravy 16 210 m2
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XXI. 101 - viacpodlažn� z�stavba obytn�ho �zemia 28 250 m2

XXII. 201 - obč. vybavenosť celomest. a nadmest. v�znamu 27 650 m2

XXIII. 502 - zmiešan� �zemie obchodu a služieb v�rob. a nev�rob. 81 890 m2

XXIV. 1130 - ostatn� ochrann� a izolačn� zeleň 105 700 m2

- koridor diaľnice D2 78 010 m2

2. etapa spolu 1 421 280 m2

1. a 2. etapa spolu 1 768 330 m2

Počet n�vštevn�kov: 39 216 Počet zamestnancov:  2 475
Počet obyvateľov:      3 631 Počet bytov:              1 297

Variant 2
č. bloku k�d - n�zov funkcie plocha pozemku 
I. 201 - obč. vybavenosť celomest. a nadmest. v�znamu 175 990 m2

II. 201 - obč. vybavenosť celomest. a nadmest. v�znamu 113 010 m2

III. 401 - šport, telov�chova a voľn� čas 54 250 m2

1. etapa spolu 343 250 m2

IV. 401 - šport, telov�chova a voľn� čas  101 530 m2

V. 1003 - rekre�cia v pr�rodnom prostred� 158 340 m2

VI. 1130 - ostatn� ochrann� a izolačn� zeleň 363 080 m2

VII. 1003 - rekre�cia v pr�rodnom prostred� 191 620 m2

VIII. 201 - obč. vybavenosť celomest. a nadmest. v�znamu 17 910 m2

IX. 1003 - rekre�cia v pr�rodnom prostred� 31 890 m2

X. 701 - plochy zariaden� MHD a autobusovej PHD 45 370 m2

XI. 701 - plochy zariaden� MHD a autobusovej PHD 36 150 m2

XII. 1130 - ostatn� ochrann� a izolačn� zeleň 2 840 m2

XIII. 1130 - ostatn� ochrann� a izolačn� zeleň 10 950 m2

XIV. 201 - obč. vybavenosť celomest. a nadmest. v�znamu 95 970 m2

XV. 201 - obč. vybavenosť celomest. a nadmest. v�znamu 90 460 m2

XVI. 201 - obč. vybavenosť celomest. a nadmest. v�znamu 69 400 m2

XVII. 1110 - parky, sadovn�cke a lesoparkov� �pravy 5 850 m2

XVIII. 1110 - parky, sadovn�cke a lesoparkov� �pravy 16 210 m2

XIX. 1130 - ostatn� ochrann� a izolačn� zeleň 105 700 m2

- koridor diaľnice D2                                         81 810 m2

2. etapa spolu 1 425 080 m2

1. a 2. etapa spolu 1 768 330 m2

Počet n�vštevn�kov:  40 285 Počet zamestnancov:  2 365
Počet obyvateľov:   3 796 Počet bytov:              1 356

Etapiz�cia realiz�cie z�kladn�ch navrhovan�ch funkčn�ch pl�ch a činnost� 
v riešenom �zem�
I. etapa v�stavby – komunik�cie a z�kladn� technick� infraštrukt�ra
II. etapa v�stavby – 80% z plochy riešen�ho �zemia
III. etapa v�stavby – 20% z plochy riešen�ho �zemia.
Predpokladan� doba realiz�cie objektov v celom riešenom �zem� je približne 10 - 15 rokov.
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S T A N O V I S K O
komisie �zemn�ho pl�nu, v�stavby a dopravy Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Petržalka zo dňa 22.02.2010   

Pr�tomn�: Ing. Ľ. August�n, Ing. Brath, Andrea Čapčekov�, Ing. Guttman, Ing. Nitransk�,
Ing. A. August�n, Ing. Kovalč�k 

Nepr�tomn�: PhDr. Šebej, Ing. Kušn�r, Mgr. Paškala 

K bodu: Stanovisko k Urbanistickej št�dii polyfunkčn�ho centra v MČ Bratislava-Petržalka 
a v MČ Bratislava-Jarovce 

Stanovisko: Komisia �PVaD neodpor�ča schv�liť urbanistick� št�diu. 
Po dlhej diskusii a vyjasňovan� jednotliv�ch stanov�sk, komisia dospela 

k z�veru, ako je vo v�rokovej časti tohto bodu.

Hlasovanie: Pr�tomn�: 7
za: 4
proti: 0
zdržal sa : 2
nehlasoval:  1

Ing. Ľudov�t August�n, v.r.
predseda komisie
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N�vrh stanoviska

I.P.R. SLOVAKIA s.r.o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava

Naša zn.:12/10/01723/TA22                 A-20 Bratislava 09.03.2010

VEC
Urbanistick� št�dia polyfunkčn�ho centra v MČ Bratislava-Petržalka 
a v MČ Bratislava-Jarovce – stanovisko

Listom doručen�m dňa 21.01.2010 ste n�s požiadali o stanovisko k Urbanistickej 
št�dii olyfunkčn�ho centra v MČ Bratislava-Petržalka a v MČ Bratislava-Jarovce. Riešen� 
�zemie urbanistickej št�die sa nach�dza najm� v katastr�lnom �zem� Jarovce a čiastočne 
v katastr�lnom �zem� Petržalka.

Urbanistick� št�dia bola obstaran� spoločnosťou I.P.R. Slovakia s.r.o., Bratislava 
v zast�pen� spoločnosti HERVEX a.s., Vajnorsk� 100/B, Bratislava v s�lade s pr�slušn�mi 
ustanoveniami z�kona č. 50/1976 Zb. o �zemnom pl�novan� a stavebnom poriadku (stavebn� 
z�kon) v znen� neskorš�ch predpisov a vyhl�šky č. 55/2001 Z.z. o �zemnopl�novac�ch pod-
kladoch a �zemnopl�novacej dokument�cii ako �zemnopl�novac� podklad.

Spracovateľom urbanistickej št�die je architektonick� ateli�r Aurex s.r.o., D�bravsk� 
cesta 9,  Bratislava.

Verejn� prerokovanie urbanistickej št�die pre dotknut� org�ny št�tnej spr�vy, samo-
spr�vy, dotknut� pr�vnick� osoby a občanov sa uskutočnilo dňa 15.02.2010. 

Urbanistick� št�dia je spracovan� v dvoch variantoch v celej š�rke problematiky 
komplexn�ho urbanistick�ho riešenia. Varianty s� založen� na rozdielnom sp�sobe 
integrovania a prepojenia z�padnej a v�chodnej časti riešen�ho �zemia, ktor� s� oddelen� 
diaľnicou. Variantn�mu riešeniu zodpoved� aj n�vrh funkčnej skladby. Overuje sa podiel 
funkci� občianskej vybavenosti a podiel b�vania, obchodu, športu, rekre�cie a zelene. 
Variantne je riešen� aj obsluha verejn�m dopravn�m a �zemnotechnick�m vybaven�m.

Z hľadiska hmotovo-priestorov�ho usporiadania je �zemie riešen� ako s�časť južn�ho 
rozvojov�ho p�lu mesta a vybavenostn�ho centra južnej časti Bratislavy i priľahl�ho �zemia.
Priestor polyfunkčn�ho centra tvor� jeho �stredn� časť, ktor� je navrhovan� ako
polyfunkčn� obchodno-z�bavn� a obslužn� centrum so zodpovedaj�cimi funkciami celo-
mestsk�ho až nadmestsk�ho v�znamu.

Z�merom je, aby navrhovan� polyfunkčn� centrum malo v�znam pre obyvateľov 
mesta, regi�nu a s�časne aj medzin�rodn� v�znam. V s�časnosti obyvatelia Bratislavy 
v r�mci tr�venia voľn�ho času nach�dzaj� podobn� centr� vo Viedni, Budapešti, resp. in�ch 
mest�ch Eur�py. V�znam pre obyvateľov mesta m� polyfunkčn� centrum aj z hľadiska 
pracovn�ch pr�ležitost�. Na druhej strane pre posilnenie atraktivity Bratislavy v oblasti
cestovn�ho ruchu je potrebn� vytvorenie tak�ho centra komerčn�ch služieb, oddychu a
z�bavy, zauj�mav�ho konferenčn�ho centra, ktor� by svojou polohou, rozsahom a v�znamom
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pritiahlo pozornosť cel�ho eur�pskeho regi�nu. Zo širšieho pohľadu je sp�dov�m �zem�m
polyfunkčn�ho centra minim�lne �zemie strednej Eur�py, ide najm� o regi�ny Viedne,
Budapešti a Brna. Potenci�l �zemia je zn�soben� polohou medzi letiskami v Bratislave 
Viedni, Budapešti, s ktor�mi je lokalita priamo prepojen� diaľnicami.

Z hľadiska v�znamov�ho posilnenia rozvojov�ch p�lov mesta n�vrh sleduje strat�giu 
�zemn�ho pl�nu. Čo sa t�ka overenia organiz�cie funkčn�ch pl�ch a podmienok ich využitia, 
oba varianty urbanistickej št�die v časti prehlbuj� platn� �zemn� pl�n mesta a v časti 
navrhovan� riešenie si bude vyžadovať jeho zmeny a doplnky. Na �zem� Petržalky si zmeny 
a doplnky platn�ho �zemn�ho pl�nu z hľadiska funkčn�ho využitia pl�ch vyžaduje n�vrh 
riešenia UŠ podľa Variantu 2, kde funkčn� plochy určen� pre šport, telov�chovu, voľn� čas,
viacpodlažn� z�stavbu obytn�ho �zemia, zmiešan� �zemia b�vania a občianskej vybavenosti 
s� navrhovan� na funkčn� využitie pre občiansku vybavenosť celomestsk�ho a nadmestsk�ho
v�znamu.  

Kladne prerokovan� urbanistick� št�dia bude po zapracovan� v�sledkov prerokovania 
podkladom pre spracovanie n�vrhu zmien a doplnkov �PN hlavn�ho mesta SR Bratislava 
a n�sledne po pr�padnom schv�len� zmien a doplnkov �zemn�ho pl�nu �zemnopl�novac�m 
podkladom pre �zemn� rozhodovanie.

Po pos�den� a prerokovan� Urbanistickej št�die polyfunkčn�ho centra v MČ 
Bratislava-Petržalka a v MČ Bratislava-Jarovce V�m mestsk� časť Bratislava-Petržalka k 
riešeniu urbanistickej št�die t�kaj�cemu sa �zemia Petržalky d�va nasledovn�
s t a n o v i s k o :
Variant 1: K n�vrhu riešenia urbanistickej št�die podľa tohto variantu m�me tieto n�mietky 
a pripomienky:

1. So zmenšen�m funkčnej plochy pre šport, telov�chovu a voľn� čas na �kor funkč-
nej plochy pre zmiešan� �zemia obchodu a služieb v�robn�ch a nev�robn�ch
nes�hlas�me, ale naopak, požadujeme rozš�renie funkčnej plochy pre šport, 
telov�chovu a voľn� čas o �zemie navrhovan�ho objektu obchodu a služieb.

2. Navrhovan� z�stavba objektov v r�mci funkčn�ch pl�ch pre viacpodlažn� 
z�stavbu obytn�ho �zemia, zmiešan� �zemia b�vania a občianskej vybavenosti, 
pre šport a telov�chovu je spracovan� pr�liš schematicky bez podrobnejšieho 
riešenia dopravnej obsluhy, statickej dopravy, peš�ch a cyklistick�ch komunik�ci�.
V čistopise urbanistickej št�die žiadame tieto �zemia spracovať podrobnejšie. 

Variant 2: K n�vrhu riešenia urbanistickej št�die podľa tohto variantu m�me tieto n�mietky 
a pripomienky:

1. Nes�hlas�me s navrhovanou zmenou funkčn�ch pl�ch zmiešan� �zemia obchodu 
a služieb v�robn�ch a nev�robn�ch, šport, telov�chova a voľn� čas, viacpodlažn� 
z�stavba obytn�ho �zemia, zmiešan� �zemia b�vania a občianskej vybavenosti na 
funkčn� plochu pre občiansku vybavenosť celomestsk�ho a nadmestsk�ho 
v�znamu za �čelom umiestnenia objektov z�bavn�ho centra II a prisl�chaj�cej 
vybavenosti. 

2. V tomto variante ch�ba dopravn� riešenie komunik�cie – pokračovanie zbernej 
komunik�cie funkčnej triedy B2 v �zem� za diaľnicou D2 do riešen�ho �zemia 
urbanistickej št�die. 

Z�ver:

alternat�va č.1
Mestsk� časť Bratislava-Petržalka s n�vrhom riešenia Urbanistickej št�die 

polyfunkčn�ho centra v MČ Bratislava-Petržalka a v MČ Bratislava-Jarovce 
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s � h l a s �

za predpokladu rešpektovania uveden�ch n�mietok a pripomienok, ktor� bud� zapracovan� 
do čistopisu urbanistickej št�die a do n�vrhu zmien a doplnkov �PN hlavn�ho mesta SR 
Bratislava.

alternat�va č.2
Mestsk� časť Bratislava-Petržalka s n�vrhom riešenia Urbanistickej št�die 

polyfunkčn�ho centra v MČ Bratislava-Petržalka a v MČ Bratislava-Jarovce 

n e s � h l a s �

z t�chto d�vodov:
1. .........
2. .........
3. .........

alternat�va č.3
Mestsk� časť Bratislava-Petržalka pred prijat�m konečn�ho stanoviska k n�vrhu 

riešenia Urbanistickej št�die polyfunkčn�ho centra v MČ Bratislava-Petržalka a v MČ 
Bratislava-Jarovce 

p o ž a d u j e

doplnenie urbanistickej št�die o št�die poukazuj�ce na vplyv polyfunkčn�ho centra 
z hľadiska sociologick�ho a ekologick�ho.

S pozdravom

Milan Ft�čnik
starosta


