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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

schvaľuje 

stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k urbanistickej št�dii z�ny „�dern�cka v MČ 
Bratislava-Petržalka“ v znen� ako je uveden� v materi�li podľa alternat�vy č.
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Dôvodová správa

Urbanistick� št�dia z�ny „�dern�cka v MČ Bratislava-Petržalka“ ďalej len (urbanistick� 
št�dia) bola obstaran� spoločnosťou HYDRONIKA a.s., Gogoľova 18, Bratislava a spoločnosťou 
REDING, a.s., Račianska 153/A, Bratislava podľa � 4 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 spoločnosť ATELIER ART spol. s r.o. Radlinsk�ho 
24/C, Bratislava.

Vypracovanie urbanistickej št�die bolo spracovan� na podnet dvoch horeuveden�ch 
vlastn�kov pozemkov, ktor� maj� z�ujem na stabilizovanom �zem� projektovo pripraviť a realizovať 
�zemie cel� ako rozvojov� pre k�d J – 201 občianskej vybavenosti celomestsk�ho  a nadmestsk�ho 
v�znamu so zast�pen�m funkcie b�vania 10 až 30 % celkov�ch nadzemn�ch podlažn�ch pl�ch, 
plochy zelene a s�visiaca technick� a dopravn� vybavenosť �zemia v r�mci ucelenej lokality 
o v�mere 96 215 m2.  Po prerokovan� a pos�den� urbanistickej št�die odpor�čame pripraviť  
a realizovať predmetn� �zemie ako rozvojov� pre k�d G 201 - občianskej vybavenosti 
celomestsk�ho  a nadmestsk�ho v�znamu.

Hlavn�m cieľom riešenia urbanistickej št�die z�ny je detailn� spracovanie funkčn�ho 
využitia z�ujmov�ho �zemia, overenie koncepcie využitia �zemia a prehĺbenie a spodrobnenie 
urbanistickej koncepcie �zemia ako rozvojov� �zemie.

Ods�hlasen� urbanistick� št�dia bude podkladom pre spracovanie zmien a doplnkov �PN 
hlavn�ho mesta SR Bratislava a tiež podkladom pre spracovanie dokument�ci� pre �zemn� 
rozhodnutia. 

Prerokovanie
Urbanistick� št�diu z�ny „�dern�cka v MČ Bratislava-Petržalka“ predložil obstar�vateľ dňa  

11.08.2010 na mestsk� časť Bratislava-Petržalka na zaujatie stanoviska. 
N�vrh zadania, spracovan� v s�lade s pr�slušn�mi ustanoveniami z�kona č.50/1976 Zb. 

o �zemnom pl�novan� a stavebnom poriadku v znen� neskorš�ch predpisov a vyhl�šky č.55/2001 
Z.z. o �zemnopl�novac�ch podkladoch a �zemnopl�novacej dokument�cii bol prerokovan� 
s dotknut�mi subjektami. 

Verejn� prerokovanie urbanistickej št�die pre dotknut� org�ny št�tnej spr�vy, samospr�vy 
a dotknut� pr�vnick� osoby sa uskutočnilo dňa 02.09.2010. O prerokovan� št�die bola verejnosť 
obozn�men� verejnou vyhl�škou, ktor� bola zverejnen� v dňoch od 16.08.2010 do 15.09.2010 na 
�radnej tabuli miestneho �radu.     

Urbanistick� št�dia bola prerokovan� v Komisii �zemn�ho pl�nu, v�stavby a dopravy 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 31.08.2010.

Materi�l bol prerokovan� v miestnej rade dňa 14.10.2010. Miestna rada odporučila 
miestnemu zastupiteľstvu schv�liť stanovisko mestskej časti k urbanistickej št�dii z�ny „�dern�cka  
v MČ Bratislava-Petržalka“ s pripomienkami podľa alternat�vy č. 2. Pripomienky s� zapracovan� v  
n�vrhu stanoviska Mestskej časti Bratislava-Petržalka.
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V�ber z urbanistickej št�die z�ny 
„�dern�cka  v MČ Bratislava-Petržalka“

Riešenie urbanistickej št�die z�ny
1. URČENIE ŠPECIFICK�HO �ČELU POUŽITIA URBANISTICKEJ ŠT�DIE

�čelom spracovania urbanistickej št�die v r�mci komplexn�ho urbanistick�ho riešenia je: 
• zohľadnenie investičn�ho z�meru vlastn�kov �zemia riešenie špecifick�ch urbanistick�ch, 
�zemno-technick�ch, krajinno-ekologick�ch a environment�lnych probl�mov v �zem�,
• zabezpečenie �zemnopl�novacieho podkladu pre zmeny a doplnky �zemn�ho pl�nu hl. mesta SR 
Bratislavy, ako overenie zmeny regul�cie využitia �zemia zo stabilizovan�ho na rozvojov� (v malej 
časti �zemia zmeny k�du), pričom funkcia �zemia s k�dom 201 - občianska vybavenosť 
celomestsk�ho a nadmestsk�ho v�znamu bude v riešen� rešpektovan�,
• kladne prerokovan� urbanistick� št�dia po zapracovan� v�sledkov prerokovania a po  zos�laden� s 
�zemn�m pl�nom hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 formou zmien a doplnkov, bude 
�zemnopl�novac�m podkladom pre �zemn� rozhodovanie len v rozsahu �pln�ho znenia stavebn�ho 
z�kona č.50/76 Zb.

2. HLAVN� CIELE RIEŠENIA URBANISTICKEJ ŠT�DIE
Z�merom obstar�vateľa je vo vymedzenom �zem� riešiť polyfunkčn� využitie �zemia, 

v r�mci ktor�ho sa uvažuj� funkcie vybavenosti (obchod, služby, administrat�va, relax, šport) a 
funkcia b�vania. Hlavn�m cieľom riešenia urbanistickej št�die je n�vrh rozvoja �zemia, so 
zohľadnen�m širšej koncepcie �zemia v zmysle spracovanej �zemnopl�novacej dokument�cie
mesta resp. n�vrhu jej aktualiz�cie. Cieľom prvej etapy vypracovania urbanistickej št�die bola:
 anal�za a overenie limitov a v�chod�sk komplexn�ho riešenia
• anal�za s�časn�ho stavu riešen�ho �zemia, sp�sob jeho využ�vania, organiz�cie dopravnej a 
technickej obsluhy,
• anal�za �zemia z pohľadu zn�mych okolit�ch rozvojov�ch z�merov a ich dopadu na riešen� 
�zemie, jeho využitie a organiz�ciu,
• v r�mci podrobnejšieho urbanistick�ho riešenia n�vrh z�sad a podmienok pre rozvoj �zemia, 
vr�tane dopravnej obsluhy a technickej infraštrukt�ry, n�vrh podmienok pre zabezpečenie 
optim�lneho životn�ho prostredia a krajinno-ekologick�ch syst�mov, n�vrh podmienok rozvoja 
�zemia formou z�sad a regulat�vov rozvoja,
• n�vrh ozelenenia �zemia, so zohľadnen�m kostry �zemn�ho syst�mu ekologickej stability �zemia 
v jeho širšom vn�man� a hygienick� podmienky využitia �zemia,

3. VZŤAH K �ZEMNOPL�NOVACEJ DOKUMENT�CII A PODKLADOM
Podľa �zemn�ho pl�nu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znen� zmien a doplnkov, riešen� 

�zemie definuje pre funkčn� využitie občianska vybavenosť celomestsk�ho a nadmestsk�ho 
v�znamu (k�d 201) stabilizovan� �zemie a mal� časť �zemia na v�chodnej strane pre občiansku 
vybavenosť celomestsk�ho a nadmestsk�ho v�znamu k�d C/201.
• Charakteristika funkčnej plochy: plochy občianskej vybavenosti sl�žiace predovšetk�m pre 
umiestňovanie stavieb a zariaden� administrat�vy, verejnej spr�vy, kult�ry, cirkvi, zariaden� obrany a 
bezpečnosti, ubytovania cestovn�ho ruchu, verejn�ho stravovania, obchodu a služieb celomestsk�ho 
a nadmestsk�ho v�znamu, zdravotn�ctva, soci�lnej starostlivosti, vedy a v�skumu, školstva a 
požiarnej ochrany.
• Prevl�daj�cimi funkciami s�: objekty a zariadenia pre obyvateľstvo b�vaj�ce v sp�dovom �zem�.
• Funkciami pr�pustn�mi v obmedzenom rozsahu s�: podiel bytov v �zem� 10 až 30 % celkov�ch 
nadzemn�ch podlažn�ch pl�ch.
• Nepr�pustn�mi funkciami s�: podľa priloženej tabuľky. Prevažn� v�čšina riešen�ho �zemia je 
s�časťou �zemia, ktor� je definovan� ako stabilizovan� �zemie. V r�mci stabilizovan�ho �zemia sa 
ponech�va s�časn� funkčn� využitie, predpokladan� miera stavebn�ch z�sahov je prevažne do 15 % 
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celkovej podlažnej plochy existuj�cej z�stavby v �zem�. Jedn� sa v z�sade o nadstavby, dostavby a 
pr�stavby budov, využitie podkrov�, �pravy a dovybavenie vn�troblokov�ch priestorov, v�stavbu 
v preluk�ch a podobne. Regul�cia sa uplatňuje verb�lnym formulovan�m požiadaviek na riešenie 
a popisom pr�pustn�ch a nepr�pustn�ch z�sahov do �zemia pre spracovanie podrobnejšej 
dokument�cie. Mer�tkom a limitom pre nov� v�stavbu v stabilizovanom �zem� je najm� 
charakteristick� obraz a proporcie konkr�tneho �zemia, ktor� je potrebn� akceptovať, chr�niť a 
rozv�jať. Prvorad�m je zv�šenie kvality prostredia, nielen kvality z�stavby ale aj prev�dzkovej 
kvality.

4. ŠIRŠIE RIEŠEN� �ZEMIE
�zemie pre riešenie širš�ch vzťahov je zo severnej strany vymedzen� Rusovskou cestou, z 

južnej Dargovskou v predĺžen� po Kopčiansku ulicu, zo z�padnej strany Viedenskou cestou a z
v�chodnej strany Kopčianskou ulicou.
Z hľadiska širš�ch dopravn�ch vzťahov sa riešen� �zemie nach�dza v priestore s veľmi dobr�m 
verejn�m dopravn�m vybaven�m, cestn� komunik�cie umožňuj� optim�lne napojenie na �zemie 
cel�ho Slovenska a na Rak�sko, Maďarsko a Česk� republiku s t�m že:
• severne od �zemia, vo vzdialenosti cca 1 500 m, vedie diaľnica D1 vo funkčnej triede A1 a 
štvorpruhovom usporiadan�, ktor� je s�časťou medzin�rodnej eur�pskej cestnej siete pod 
označen�m E75 a E 58,
• s�bežne s diaľnicou D1 v trase Einsteinovej ul. s� veden� cesty celošt�tneho v�znamu I/2 a I/61 
ako mestsk� zbern� komunik�cie funkčnej triedy B1 v štvorpruhovom usporiadan�, 10 pričom cesta 
I/61 pokračuje po Viedenskej ceste do Rak�ska ako s�časť medzin�rodnej cestnej siete pod 
označen�m E58,
• z�padne od riešen�ho �zemia je vo vzdialenosti cca 50 km veden� diaľnica D2 vo funkčnej triede 
A1 a štvorpruhovom usporiadan�, ktor� je s�časťou medzin�rodnej eur�pskej cestnej siete pod 
označen�m E65 a E 75,
• v dotyku s riešen�m �zem�m je veden� medzin�rodn� železničn� trať zo Slovenska do Rak�ska a 
Maďarska, pričom železničn� stanica Bratislava – Petržalka je v pešej dostupnosti k �zemiu. 

5. Z�KLADN� DEMOGRAFICK� A SOCIOEKONOMICK� �DAJE
B�vanie, obyvateľstvo

V riešenom �zem� sa nach�dza polyfunkčn� objekt, v ktorom menšia časť kapac�t je v 
s�časnosti využ�van�ch pre b�vanie s odhadovan�m počtom 20 bytov a 60 b�vaj�cich obyvateľov.
Denne pr�tomn� obyvateľstvo v �zem� riešenej z�ny tvoria žiaci zariaden� stredn�ch šk�l a 
ubytovan� osoby v školsk�ch intern�toch a in�ch zariadeniach prechodn�ho ubytovania  (penzi�n, 
ubytovacie kapacity v polyfunkčnom objekte), obyvatelia b�vaj�ci v bytoch, pracovn�ci firiem a 
zariaden� lokalizovan�ch v predmetnom �zem�.
V s�časnom stave počet denne pr�tomn�ch obyvateľov v riešenom �zem� je odhadovan� v rozsahu 
cca 1 350 os�b.

6. URBANISTICK� EKON�MIA
Štrukt�ra pl�ch využitia riešen�ho �zemia v s�časnom využit�:

S�časn� stav
Funkčn� plocha v�mera v m2 %
Plochy zastavan� objektmi 12 244 12,73
Plochy zelene 33 088 34,39
Plochy cestn�ch komunik�cii 10 744 11,17
z toho
- Plochy vn�trozon�lnych komunik�ci� 1 066
- Plochy komunik�ci� vonkajš�ch, po obvode z�ny 9 678
Plochy statickej dopravy 9 323 9,69
Plochy peš�ch tr�s a priestranstiev, prev�dzkov�
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plochy 11 858 12,32
Plochy in�ho v�znamu 18 958 19,70
Riešen� �zemie spolu 96215 100,00
z toho
- Plochy are�lov    72 465 75,32
- Zost�vaj�ce �zemie 23 750 24,68

7. URBANISTICK� KOMPOZ�CIA A ORGANIZ�CIA �ZEMIA
1. N�vrh funkčn�ho využitia �zemia a jeho organiz�cie

Z funkčno prev�dzkov�ho hľadiska je riešen� �zemie kľ�čov�m uzlov�m bodom 
distribuuj�cim dopravu, peš�, cyklistick� a relaxačn� pohyb do rozvojov�ch nezastavan�ch �zem� 
Kapitulsk�ch pol� a �zem� situovan�ch v dotyku s �dern�ckou ulicou. V r�mci širšieho �zemia je 
riešen� �zemie prepojen� na predstaničn� priestor s medzin�rodn�m v�znamom, na priestor 
b�val�ho are�lu Matador, rozvojov� plochy Kapitulsk�ch pol� s pl�novanou lokaliz�ciou funkci� 
vyššej občianskej vybavenosti nadmestsk�ho a region�lneho v�znamu a na relaxačno oddychov� 
priestor Pečniansk�ho ramena celomestsk�ho v�znamu. N�vrh nov�ho funkčn�ho využitia 
riešen�ho �zemia spoč�va v doplnen� už jestvuj�cich funkci� vzdel�vania, administrat�vy a 
prechodn�ho ubytovania o funkcie obchodu, služieb administrat�vy a b�vania, ktor� s� 
koncentrovan� do novonavrhnut�ho kompaktn�ho centra situovan�ho na južnej strane riešen�ho 
�zemia. V zmysle požiadaviek �zemn�ho pl�nu bud� novonavrhovan� funkcie sl�žiť v 
prevažuj�cej miere ako občianska vybavenosť celomestsk�ho a nadmestsk�ho v�znamu (k�d 201). 
Vstup do �zemia zo strany Kopčianskej ulice bude zabezpečen� novovybudovanou komunik�ciou 
trasovanou v smerovom pokračovan� jestvuj�cej dopravnej komunik�cie �dern�ckej ulice ku ktorej 
s� vzťahovan� všetky hlavn� dopravn� a pešie ťahy do navrhovan�ho polyfunkčn�ho komplexu. 
Druh� vstup do �zemia bude zabezpečovať novonavrhovan� komunik�cia, ktor� prepoj� Viedensk� 
cestu s �dern�ckou ulicou a Kaukazkou ulicou. Pozit�vom tak�hoto riešenia je odľahčenie dopravy 
v hĺbke �zemia nakoľko priamo z tejto komunik�cie je navrhnut� pr�stup do hromadn�ch 
podzemn�ch gar�ž� polyfunkčn�ho komplexu. Predpoklad� sa že tento vstup do gar�ž� bude 
využ�vať v�čšina z pl�novanej kapacity prich�dzaj�cich automobilov, čo by malo za d�sledok 
odľahčenie dopravy vo vn�tri �zemia. Novonavrhovan� komunik�cia v telese �dern�ckej ulice 
spolu s pl�novanou z�stavbou vytvor� tzv. mestsk� bulv�r, ktor� bude zabezpečovať funkcie pre 
distrib�ciu MHD, osobnej automobilovej dopravy a pešieho pohybu. S�bežne s mestsk�m 
bulv�rom prech�dza aj časť celomestsk�ho syst�mu cyklistick�ch komunik�cii, ktor� sa v riešenom 
�zem� rozdeľuje na dva smery. Hlavn� smer pokračuje ku Železničnej stanici a Petržalsk�mu korzu 
a druh� smer odbočuje do novonavrhovan�ho relaxačno oddychov�ho centra Pečnianskeho ramena. 
Hlavn� peš� ťah navrhnut� pozdĺž line�rnej hmoty polyfunkčn�ho komplexu je od mestsk�ho 
bulv�ru oddelen� veľkou plochou verejnej zelene sl�žiacej ako relaxačn� a oddychov� priestor pre 
n�vštevn�kov a obyvateľov novonavrhovanej z�stavby. Za hranicou riešen�ho �zemia peš� ťah
pokračuje v poz�cii vn�tornej osi pl�novanej z�stavby situovanej medzi bud�cim mestsk�m 
bulv�rom a telesom Viedenskej cesty. V tomto �zem� �zemn� pl�n predpoklad� situovanie vyššej 
občianskej vybavenosti nadmestsk�ho a region�lneho v�znamu. Na hranici riešen�ho �zemia, v 
obl�ku Viedenskej cesty doch�dza ku napojeniu hlavn�ho pešieho ťahu na pešiu komunik�ciu 
spr�stupňuj�cu priestor s celomestsk�m v�znamom – relaxačno, oddychov� are�l Pečniansk�ho 
ramena s jedinečn�m pr�rodn�m v�razom v r�mci vn�torn�ho mesta Bratislavy. Navrhovan� 
polyfunkčn� centrum je tvoren� line�rnou 3 podlažnou hmotou s funkčnou n�plňou obchodov a 
služieb a dvomi 30 podlažn�mi v�škov�mi objektmi s administrat�vou a bytmi. V menšej 3 
podlažnej stavbe bud� zrealizovan� prev�dzky služieb a administrat�vy, v 24 podlažnej v�škovej 
budove s� navrhnut� funkcie administrat�vy a b�vania. Z�sobovanie obchodov, služieb a 
administrat�vy bude zabezpečen� prostredn�ctvom komunik�cie navrhnutej zo zadnej strany novo
navrhovan�ho centra. Pod celou zastavanou plochou s� navrhnut� 2 až 3 podlažn� podzemn� gar�že 
zabezpečuj�ce statick� dopravu pre obyvateľov a n�vštevn�kov polyfunkčn�ho centra.
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2. N�vrh kompoz�cie a z�sad hmotovo-priestorov�ho riešenia
Alternat�va č.1

N�vrh urbanistickej kompoz�cie riešen�ho �zemia vych�dza z celkovej priestorovo 
objemovej a v�škovej kompoz�cie �zemia širš�ch vzťahov vymedzen�ch Viedenskou cestou, 
Bratskou ulicou, Kopčianskou cestou a Vranovskou ulicou. Do priestorov�ho modelu tohto �zemia 
bola integrovan� prerokovan� urbanistick� št�dia are�lu Matador (Kočan 2009), novo zrealizovan� 
budovy Viena Gate a priestorov� priemet funkčn�ch pl�ch a regulat�vov nezastavan�ch �zem� 
Kapitulsk�ch pol� z platn�ho �zemn�ho pl�nu. Hmotovo kompozičn� model vych�dza z 
predpokladu �zemn�ho pl�nu, že nosnou osou z�stavby �zemia Kapitulsk�ch pol� bude predĺžen� 
komunik�cia �dern�ckej ulici, ktor� spolu s podporou novo navrhovanej z�stavby vytvor� mestsk� 
bulv�r. Tento sa stane hlavn�m distribučn�m koridorom automobilovej, pešej a cyklistickej 
dopravy. �zemie medzi novo navrhovan�m bulv�rom a Viedenskou cestou bude zastavan� 
centrotvornou z�stavbou budov vyššej občianskej vybavenosti nadmestsk�ho a region�lneho 
v�znamu. Hmotovo objemov� a v�škov� kompoz�cia novo navrhovanej z�stavby je najviac 
vygradovan� v mieste dotyku s diaľnicou D2. Kompoz�cia bude v zn�ženej hladine pokračovať do 
miesta druh�ho v�škov�ho akcentovania v zlome Viedenskej cesty a bude ukončen� v�škov�m 
vygradovan�m z�stavby polyfunkčn�ho centra Viena Gate a novo pl�novan�mi v�škov�mi 
objektami situovan�mi v predpriestore medzin�rodnej železničnej stanice. Alternat�va je 
podrobnejšie prezentovan� v grafickej pr�lohe.

Alternat�va č.2
Hmotovo priestorov� kompoz�cia a rozmiestnenie v�škov�ch stavieb širšieho �zemia sa 

premieta aj do samotn�ho riešen�ho �zemia. Line�rny 3 podlažn� objekt je situovan� pozdĺž 
jestvuj�cej z�stavby Stredn�ho odborn�ho učilišťa a Evanjelick�ho l�cea vo veľkorysom odstupe 
od �dern�ckej ulice. Vzniknut� voľn� priestor je využit� ako spevnen� n�stupn� plochy pre potreby 
obchodov a služieb a tiež ako plochy zelene s funkčn�m využit�m pre relax�ciu a oddych. Na 
začiatku riešen�ho �zemia v kontakte s pr�rodn�m k�paliskom Matador je navrhnut� dvojica 30 
podlažn�ch v�škov�ch budov, ktor� ukončuje line�rny 3 podlažn� objekt s funkčn�m využit�m 
obchodu a služieb. Hmotovo v�škov� kompoz�cia vych�dza z celkovej kompoz�cie širšieho �zemia 
pričom rozdiel oproti prvej variante spoč�va najm� v polohe 24 podlažnej v�škovej budovy, ktor� je 
situovan� priamo na hlavnej line�rnej 3 podlažnej hmote. Oproti alternat�ve A1 je navrhovan� 
hmotov� kompoz�cia f�dnejšia a menej akcentuj�ca funkčno-prev�dzkov� vzťahy v riešenom ale aj 
širšom �zem�. Alternat�va je podrobnejšie prezentovan� v grafickej pr�lohe.

Dopravn� riešenie �zemia a jeho pripojenia na nadraden� komunikačn� sieť je orientovan� 
na dva pr�pojn� body:
• na pripojenie na Kopčiansku ul.
• novozriaden� stykov� križovatku na Viedenskej ul.
Navrhovan� dopravn� riešenie predpoklad� plne dopravne využ�vať najm� �dern�cku, s nov�m 
pripojen�m na Viedensk�, kde bude orientovan� v�čšia časť dopravnej obsluhy, pretože Kopčianska 
ul. sa postupne premieňa na vn�tro oblastn� komunik�ciu s dopravn�mi obmedzeniami.

V riešenom rozvojovom �zem� sa predpoklad� umiestnenie:
• byty 411 b. j.
• administrat�va 38231 m2 �ž. pl�ch
• obchodn� zariadenia a služby 15780 m� �ž. pl�ch
• spolu riešen� oblasť 1233 obyvateľov
V uveden�ch hodnot�ch s� vyjadren� pripravovan� rozvojov� demografick� �daje v navrhovanej 
oblasti.
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N�vrh regulat�vov intenzity využitia �zemia vych�dza z troch z�kladn�ch – v�chodiskov�ch
vstupov: charakter konkr�tneho �zemia, koncepcie overuj�cej využitie riešen�ho �zemia, druh 
urbanistickej funkcie a charakter zariaden�, ktor� ju reprezentuj�, poloha regulovan�ho rozvojov�ho 
�zemia v meste - vn�torn� mesto, hodnoty ukazovateľov intenzity využitia podobn�ch �zem� 
navrhnut�ch v �zemnom pl�ne hl. m. SR Bratislavy, z prerokovania urbanistickej št�die.
3. N�vrh regul�cie hmotovo-priestorovej štrukt�ry

V r�mci regul�cie štrukt�ry z�stavby je uplatnen� usporiadan� monoblokov� z�stavba,
navrhnut� max. stavebn� čiara s vytvoren�m diferencovan�ch uličn�ch priestorov s dostatočn�mi 
parametrami pre organiz�ciu dopravy, umiestnenie uličnej čiary pri zohľadnen� svetlotechnick�ch 
podmienok vo vzťahu k funkci�m objektov, umiestnenie akcentov v riešenom �zem� vych�dza zo 
spracovanej hmotovo objemovej štrukt�ry širšieho �zemia Kapitulsk�ch pol� až po diaľnicu D2.
4. N�vrh regul�cie zelene

Ako z�kladn� prvok regul�cie množstva zelene je stanoven� koeficient zelene (KZ), ktor�
ud�va pomer medzi plochou zelene a celkovou v�merou vymedzen�ho �zemia.(KZ) je vypoč�tan� 
zo zelene na rastlom ter�ne. V minim�lnom rozsahu je započ�tan� aj parkov� zeleň na streche 
podzemn�ch gar�ž� s podlož�m zeminy min. 0,5 m, funkčn� kateg�ria zelene zodpoved� 
charakteristik�m v n�vrhu zelene.
5. N�vrh regul�cie dopravnej obsluhy a obsluhy technickou infraštrukt�rou

Vych�dza z �zemn�ho pl�nu, požiadaviek jednotliv�ch spr�vcov siet� a platn�ch generelov. 
Spresnenie bude preveden� v r�mci projektovej pr�pravy jednotliv�ch stavieb a objektov,
6. Limity vyžitia �zemia

S� dan� ochrann�mi p�smami dopravn�ch a inžinierskych stavieb ako aj spracovanou 
urbanisticko hmotovou koncepciou. N�vrhu regulat�vov využitia urbanistick�ho sektoru predstavuje 
doporučen� regul�ciu využitia �zemia vzhľadom na charakter dokument�cie – �zemnopl�novac� 
podklad. Minim�lna v�mera parcely vzhľadom na charakter �zemia nie je regulovan�. Zast�penie 
zastavan�ch pl�ch, podlažn�ch pl�ch, spevnen�ch pl�ch (vr�tane komunik�ci�) a zelene v r�mci 
cel�ho �zemia je vyjadren� v pr�slušn�ch tabuľk�ch urbanistickej ekon�mie.

A.CHARAKTERISTIKA S�ČASN�HO VYUŽITIA SEKTORU:
V�mera sektoru (m�): 96 215
Funkčn� využitie podľa platn�ho �zemn�ho pl�nu:
- stabilizovan� �zemie s funkčn�m využit�m občianska vybavenosť celomestsk�ho a nadmestsk�ho 

v�znamu,
- rozvojov� �zemie s funkčn�m využit�m občianska vybavenosť celomestsk�ho a nadmestsk�ho 

v�znamu s�časn� stav,
- plochy pre objekty vzdel�vania,
- plochy prechodn�ho a trval�ho ubytovania, administrat�vy,
- plochy in�ho funkčn�ho využitia, sklady,
- nevyuž�van� plochy.
Prevažuj�ci stavebno-technick� stav objektov:
- objekty vzdel�vania, prechodn�ho a trval�ho ubytovania s� v uspokojivom technickom stave,
- objekty skladov s� proviz�rneho charakteru v neuspokojivom stavebno technickom stave,
- plochy in�ho funkčn�ho využitia,
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- plochy in�ho využitia - v d�vnej minulosti využ�van� ako športovo rekreačn� plochy s� v 
nefunkčnom technickom stave.

B. N�VRH REGUL�CIE FUNKCI�:
Štrukt�ra funkci�:
- k�d J 201 - občianska vybavenosť celomestsk�ho a nadmestsk�ho v�znamu.
Doporučen� prevažuj�ce funkcie:
- obchod, služby, administrat�va, prechodn� a trval� b�vanie.
C. N�VRH REGUL�CIE INTENZITY VYUŽITIA:
- k�d : J 201
- index zastavan�ch pl�ch: 0,30
- index podlažn�ch pl�ch: 2,7
- priemern� podlažnosť: 9–10
D. N�VRH REGUL�CIE HMOTOVO-PRIESTOROVEJ ŠTRUKT�RY:
- štrukt�ra z�stavby: prevažne blokov� a monoblokov� z�stavba
- nepr�pustn� sp�sob z�stavby: proviz�rne a dočasn� objekty
- stavebn� čiary: podľa v�kresu regul�cie
- akcenty: v�škov� akcenty podľa v�kresu regul�cie
E. N�VRH REGUL�CIE ZELENE:
- koeficient zelene: 0,25
- izolačn� zeleň, obytn� zeleň a parkovo upraven� zeleň
F. N�VRH REGUL�CIE DOPRAVNEJ OBSLUHY:
Pre dopravn� obsluhu regulačn�ho sektoru je potrebn� realizovať:
- komunik�ciu C1 „ �dern�cka predĺženie“ v dĺžke 350 m,
- prepojovaciu komunik�ciu C1 medzi novonavrhovanou �dern�ckou komunik�ciou a Viedenskou 

cestou v dĺžke 230 m,
- �pravu komunik�cie Viedensk� cesta z titulu novobudovanej križovatky.
G. N�VRH REGUL�CIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKT�RY:
Pre obsluhu sektoru technickou infraštrukt�rou je potrebn� realizovať:
Vodovod:

• v miestnych komunik�ci�ch vybudovanie mestsk�ho vodovodu DN 150 – 402,00 m DN 100 –
213,00 m,

• preložka mestsk�ho vodovodu D 300 318,00 m.
Kanaliz�cia:
• v miestnych komunik�ci�ch vybudovať mestsk� kanaliz�ciu DN 300 -1298 m DN 400 -338 m DN 

600 -99 m,
• na parkovisk�ch osadiť tri kr�t odlučovač ropn�ch l�tok do Q= 10 l/s zbytkov� koncentr�cia na 

v�stupe z odlučovačov je max. 5,0 mg/l NEL.
Plynovod:
• v miestnych komunik�ci�ch vybudovať mestsk� plynovod D 90 – 520,00 m D 63 – 214,00 m,
• preložka NTL plynu D160 241,00 m.
Elektrina:
• v miestnych komunik�ci�ch a ich častiach vybudovať rozvodn� sieť VN-22kV v celkovej dĺžke 

500 m,
• v sektore vybudovať transformačn� stanice 22kV/0,4kV o celkovom počte: 2x (2x1000kVA), 1x

(2x630kVA),
• preložka linky č.346, ktor� bude križovať predpokladan� v�stavbu. Dĺžka bude cca 270 m.
H. LIMITY VYUŽITIA SEKTORU:
- ochrann� p�sma: s� dan� ochrann�mi p�smami dopravn�ch a inžinierskych stavieb
- in�: vybudovanie novonavrhovan�ch dopravn�ch komunik�cii v zmysle bodu F
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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 31.08.2010   

Pr�tomn�: Ing.L.August�n, Ing.Kušn�r, Ing.Guttmann, Ing.A.August�n, Ing.K.Nitransk�

Nepr�tomn�:  Ing.Brath, p.Čapčekov�, Ing. Kovalč�k, PhDr. Šebej, Mgr.Paškala

K bodu: Stanovisko k urbanistickej št�dii z�ny „�dern�cka v MC Bratislava-Petržalka“

Stanovisko: Komisia odpor�ča takto predložen� dokument�ciu schv�liť len s t�mito 
podmienkami:

- Plne sa stotožňujeme s pripomienkami oddelenia MČ , predložen� v p�somnej forme a riešia 
probl�m statickej dopravy

- Nie je riešen� dynamick� doprava v požadovanom rozsahu, lebo verb�lne skonštatovanie, že 
riešen� �zemie je obklopen� cestnou infraštrukt�rou vyššieho stupňa nem�že postačovať

- V�škov� objekty musia spĺňať nadv�zn� podmienky ako je situovanie a zaťaženosť �zemia, 
rozptylov� priestor, obslužnosť objektu...

- Nie je jasne formulovan� urbanistick� ekon�mia v�hľadov�ho stavu, č�m by sa dali 
porovnať regulačn� ukazovatele 

- Žiadame, aby n�vrh bol v s�lade s celkovou koncepciou �zemia, rešpektovan�m dostatku 
zelene a bola riešen� aj v nadv�znosť na rozvojov� �zemie kapitulsk� polia (z�padn� 
rozvojov� os)

Hlasovanie: Pr�tomn�: 5
za: 5
proti: 0
zdržal sa : 0

Ing. Ľudov�t August�n
predseda komisie

v. r.
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B.P.D., s.r.o.
Z�padn� rad 1
811 04 BRATISLAVA 1

Naša zn.: 12/10/14962/TA22-ZK103 A-20 Bratislava 28.09.2010

VEC
Urbanistick� št�dia z�ny „�dern�cka  v MC Bratislava-Petržalka“- stanovisko

Listom doručen�m dňa 11.08.2010 ste n�s požiadali o stanovisko k urbanistickej št�dii z�ny 
„�dern�cka v MČ Bratislava-Petržalka“. Obstar�vateľom urbanistickej št�die je spoločnosť 
HYDRONIKA a.s., Gogoľova 18, Bratislava a REDING, a.s. Račianska 153/A, Bratislava. 
Spracovateľom dokument�cie je spoločnosť ATELIER ART, spol. s r.o., Radlinsk�ho 24/C, 
Bratislava. 

N�vrh zadania, spracovan� v s�lade s pr�slušn�mi ustanoveniami z�kona č.50/1976 Zb. 
o �zemnom pl�novan� a stavebnom poriadku v znen� neskorš�ch predpisov a vyhl�šky č.55/2001 
Z.z. o �zemnopl�novac�ch podkladoch a �zemnopl�novacej dokument�cii, bol prerokovan� 
s dotknut�mi subjektmi. 

Verejn� prerokovanie urbanistickej št�die pre dotknut� org�ny št�tnej spr�vy, samospr�vy 
a dotknut� pr�vnick� osoby sa uskutočnilo dňa 02.09.2010. 

Vypracovanie urbanistickej št�die bolo spracovan� na podnet dvoch vlastn�kov pozemkov, 
ktor� maj� z�ujem na stabilizovanom �zem� projektovo pripraviť rozvojov� �zemie občianskej 
vybavenosti k�d J – 201 a realizovať objekty občianskej vybavenosti so zast�pen�m funkcie 
b�vania, zelene a s�visiacej technickej a dopravnej vybavenosti �zemia, v r�mci ucelenej lokality 
o v�mere riešen�ho �zemia 96 215 m2.   

Hlavn�m cieľom riešenia urbanistickej št�die z�ny je detailn� spracovanie funkčn�ho 
využitia z�ujmov�ho �zemia ako rozvojov�ho, overenie koncepcie využitia �zemia a prehĺbenie 
a spodrobnenie urbanistickej koncepcie �zemia pre zmeny a doplnky platn�ho �PN.

Urbanistick� koncepcia navrhuje pre uveden� �zemie funkciu občianskej vybavenosti –
rozvojov�, k�d J – 201. 

Navrhovan� dopravn� riešenie predpoklad� plne dopravne využ�vať najm� �dern�cku, 
s nov�m pripojen�m na Viedensk�, kde bude orientovan� v�čšia časť dopravnej obsluhy, pretože
Kopčianska ul. sa postupne premieňa na vn�trooblastn� komunik�ciu s dopravn�mi obmedzeniami.

V riešenom rozvojovom �zem� sa predpoklad� umiestnenie:
• byty 411 b. j.
• administrat�va 38231 m� �ž. pl�ch
• obchodn� zariadenia a služby 15780 m� �ž. pl�ch
• spolu riešen� oblasť 1233 obyvateľov
V uveden�ch hodnot�ch s� vyjadren� pripravovan� rozvojov� demografick� �daje v navrhovanej 
oblasti. V r�mci n�vrhu dopravn�ho riešenia s� predpokladan� niektor� nov� komunik�cie a 
križovatky, najm� v priestore pripojenia celej oblasti na nadraden� komunikačn� sieť a to 
konkr�tne:
- vytvorenie novej stykovej trojramennej križovatky na Viedenskej,
- n�vrh novej prepojovacej miestnej komunik�cie medzi �dern�ckou a Viedenskou.
Urbanistick� riešenie

Navrhovan� urbanistick� št�dia využ�va plochy medzi �dern�ckou a Vranovskou na
umiestnenie nov�ch funkci� bytov�ho, administrat�vneho a obchodn�ho charakteru. S�časťou
riešen�ho �zemia s� aj jestvuj�ce are�ly:
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- administrat�vna budova MV SR,
- objekty Evanjelick�ho l�cea,
- objekty Strednej odbornej školy strojn�ckej.
Podrobnejš� popis je v urbanistickej časti št�die.

Po pos�den� a prerokovan� urbanistickej št�die z�ny „�dern�cka v MČ Bratislava-
Petržalka“  V�m mestsk� časť Bratislava-Petržalka vyd�va nasledovn�  s t a n o v i s k o :

1. Vo vzťahu k platnej �zemnopl�novacej dokument�cii:
Platn� �zemn� pl�n hlavn�ho mesta SR Bratislavy definuje predmetn� �zemie ako 

stabilizovan� �zemie funkčne určen� pre občiansku vybavenosť celomestsk�ho a nadmestsk�ho 
v�znamu - k�d 201. Časť riešen�ho �zemia je rozvojov�, v s�časnosti s� to spevnen� plochy pri 
are�ly k�paliska MATADOR.

Urbanistick� št�dia spracovala funkčn� využitie z�ujmov�ho �zemia, overila a spodrobnila 
urbanistick� koncepciu �zemia a navrhla zmeny a doplnky �PN hlavn�ho mesta SR Bratislava. 

2. Vo vzťahu k vlastn�mu riešeniu m�me nasledovn� pripomienky a n�mietky:
V urbanistickej koncepcii:

1. S urbanistick�ho hľadiska nes�hlas�me s navrhovanou regul�ciou intenzity využitia 
riešen�ho �zemia pdľa k�du J 201 – občianska vybavenosť celomestsk�ho a nadmestsk�ho 
v�znamu (index zastavan�ch pl�ch: 0,30; index podlažn�ch pl�ch: 2,70; priemern� 
podlažnosť: 9-10; koeficient zelene: 0,25), ale požadujeme predmetn�  �zemie pripraviť ako 
rozvojov� pre k�d G 201 - občianska vybavenosť celomestsk�ho a nadmestsk�ho v�znamu 
(index zastavan�ch pl�ch: 0,30; index podlažn�ch pl�ch: 1,8; priemern� podlažnosť: 5-6; 
koeficient zelene: 0,25). Stanovenie ukazovateľov intenzity funkčn�ho využitia �zemia 
požadujeme porovnať podľa regulat�vov pre rozvojov� �zemia platn�ho �zemn�ho pl�nu. 
Požiadavka na intenz�vne využitie riešen�ho �zemia z hľadiska celomestskej �rovne 
urbaniz�cie, nie je v urbanistickej št�dii preuk�zan� v r�mci riešen�ho �zemia tak, aby sa 
mohli určiť smern� a z�v�zn� ukazovatele využitia �zemia.

2. Požadujeme bilancovať urbanistick� kapacity podľa urbanistick�ch obvodov 
a urbanistick�ch blokov, pretože intenzitu využitia rozvojov�ho �zemia okrem funkčn�ho 
využitia �zemia určuje poloha v meste, najm� charakter v�zby nadv�zuj�cej na existuj�cu 
štrukt�ru, ako aj lok�lne urbanistick� v�zby mestskej štrukt�ry.

3. Urbanistick� št�dia po prerokovan� a schv�len� sa stane podkladom pre zadanie 
podrobnejšieho stupňa �zemnopl�novacej dokument�cie z�ny pre urbanistick� obvody č. 
92, 94, 98a, 99b, 100 a 253.

V dopravnom riešen�: 
1. Dopravu riešiť v r�mci širš�ch vzťahov tak aby nedošlo k dopravn�mu kolapsu v priestore 

obvodov�ho centra (Vienna gate �dern�cka a Kopčianska ulica), kde sa zohľadnia v�zby na 
komunikačn� syst�m. Vypustiť napojenie parkoviska zo severnej strany na Vranovsk� ulicu.

2. Navrhujeme už v I. etape zokruhovať ulice Kopčianska, �dern�cka v priestore Kaukazsk� 
a Bratsk�.

3. S�hlas�me s priamym prepojen�m �dern�ckej ulice s Viedenskou cestou.
4. Kapitolu 6.2.7.1 Bilancia statickej dopravy žiadame prepracovať najm� ujednotiť hodnoty 

použit�ch vstupn�ch �dajov. Taktiež požadujeme neuvažovať so z�stupnosťou (byty 40% -
administrat�va) nakoľko s ňou neuvažuje ani norma STN 736110.

5. Predložen� počet parkovac�ch miest 1769 vypoč�tan� na z�klade predložen�ch vstupn�ch 
�dajov je nedostatočn� a mal by pokryť požiadavku aspoň 2424 parkovac�ch miest, tiež by 
bolo vhodn� zohľadniť n�hradu za zabrat� parkovacie miesta pred k�paliskom Matador.
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6. Objekt SO 06 by bolo vhodn� dopravne napojiť z komunik�cie, ktor� vznikne predĺžen�m 
�dernickej ulice s Viedenskou cestou.

Podmienky komisie �PVaD:
1. Doriešiť dynamick� dopravu.
2. V�škov� objekty musia spĺňať nadv�zn� podmienky ako je situovanie a zaťaženosť �zemia, 

roptylov� priestor, obslužnosť objektu.
3. N�vrh mus� byť v s�lade s celkovou koncepciou �zemia, mus� rešpektovať dostatok zelene 

a nadv�znosť na rozvojov� �zemie Kapitulsk� polia(z�padn� rozvojov� os).

3. Záver:

Alternat�va č.1:
Mestsk� časť Bratislava-Petržalka 

s ú h l a s í

s n�vrhom riešenia urbanistickej št�die z�ny �dern�cka, ako podkladom pre zmenu a doplnok 
platn�ho �zemn�ho pl�nu z funkcie stabilizovan� �zemie občianskej vybavenosti (k�d 201) na 
rozvojov� �zemie občianskej vybavenosti k�d G 201 – celomestsk�ho a nadmestsk�ho v�znamu, za 
predpokladu rešpektovania uveden�ch n�mietok a pripomienok.

Alternat�va č.2:
Mestsk� časť Bratislava-Petržalka 

n e s ú h l a s í

s n�vrhom riešenia urbanistickej št�die z�ny �dern�cka, ako podkladom pre zmenu a doplnok 
platn�ho �zemn�ho pl�nu z funkcie stabilizovan� �zemie občianskej vybavenosti (k�d 201) na 
rozvojov� �zemie občianskej vybavenosti k�d J 201 – celomestsk�ho a nadmestsk�ho v�znamu 
a žiada dopracovať uveden� urbanistick� št�diu v zmysle uveden�ch pripomienok.

S pozdravom

Milan  F t � č n i k
starosta


