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1.2. Dôvody pre obstaranie a hlavné ciele riešenia
Na základe podnetov bola spracovaná Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava, rok 2003. 
Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava, rok 2003 bola prerokovaná v zmysle ustanovení 
zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe prerokovania dotknutej 
územnopiánovacej dokumentácie a vyhodnotenia jeho výsledkov bolo mestským zastupiteľstvom 
{Uznesenie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.333/2004 zo dňa 1. 4. 2004) 
schválené Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č.2/2004 a Všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č.3/2004, obe s účinnosťou 1 .mája 2004.



Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č.3/2004 sa vyhlasuje záväzná časť 
Aktualizácie územného plánu zóny A6 Bratislava, rok 2003 vo vymedzených sektoroch a záväzné 
regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb v týchto sektoroch. 
Funkčné využívanie riešenej lokality, ktoré bolo určené v Územnom pláne zóny A6 z roku 1985 v znení 
Aktualizácie územného plánu zóny Síavín A6, rok 1994 a Aktualizácie územného plánu zóny A6 
Bratislava, rok 2000 sa mení v sektore č.56 z funkcie bývanie a zeleň na funkciu bývanie. V sektore 
č.56 sa ustanovujú záväzné regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov 
a stavieb, s koeficientom stavebného objemu a s druhom oplotenia.
Tieto regulatívy vytvárajú nástroj, ktorý zabezpečí dobudovanie a urbanistické stabilizovanie územia.

2. Súbor zásad riešenia

2.1 Vymedzenie riešeného sektora
Územie predstavuje 2,669ha zo zóny A6. Územie je vymedzené Pažického ulicou, ulicou Na Slavine, 
Novosvetskou ulicou, Mišíkovou ulicou a pozemkami rodinných domov

2.2 Požiadavky na reguláciu výstavby
Regulatívy zohľadňujú ekologické a kultúrne, historické a sociálne požiadavky. Požiadavky vytvárajú 
priestor pre základnú koncepciu návrhu. Len dodržaním a neprekročením požiadavok sa udrží 
charakter územia. Platí to a] obrátene, preto sa musí funkčné využitie a jeho konkretizácia dodržať. 
Regulácia, spôsob jej použitia je popísaný v časti 3.3 Regulatívy funkčného využitia, priestorového a 
architektonického usporiadania sektoru.

2.3 Požiadavky na riešenie dopravy a technického vybavenia
Dopravné napojenie sektora je zabezpečené priam o z  ex is tu júceho  dopravného skeletu zóny. 
Napojenie sektora musí rešpektovať všetky technické podmienky a podmienky bezpečnosti dopravy 
vyplývajúce zo STN 73 6110. Zaistenie potrieb statickej dopravy na vlastných pozemkoch v jednotlivých 
sektoroch bude zabezpečené podľa STN 73 6110.
Kapacity inžinierskych sieti sú dostatočné pre dnešné nároky. Možnosti zásobovania pitnou vodou a 
odkanalizovania týchto plôch sú reálne. Pre zásobovanie územia plynom a elektrickou energiou platí, 
že môžu byť zásobované z existujúcej siete. Telefonizácia musí rátať s rozšírením existujúcej siete.

3. Riešenie zmien

3.1 Špecifické charakteristiky územia, základná urbanistická koncepcia riešenia, 
priestorové architektonické usporiadanie územia

Riešený sektor patrí do územia mesta, ktoré predstavuje dôležitú zložku obrazu mesta. Toto územie 
patrí do obrysovej linky historického jadra, pohľadovo súvisí s vnútorným mestom. Ako jeho historický 
panoramatický rámec, je potvrdený zachovanými mestskými vedutami. Územie je nielen súčasťou 
historickej, ale aj súčasnej mestskej siluety a tvorí výrazný identifikačný znak mesta. Prirodzená 
dominantnosť územia sústreďuje na seba pohľadovú pozornosť, preto urbanistické doriešenie sektora 
je dôležité a potrebné.

3.2 Funkčné využitie a zmeny funkčného využitia územia________________________________
Pôvodná funkčná náplň sa v riešenom sektore č. 56 v Aktualizácii územného plánu zóny A6 Bratislava, 
rok 2003 mení. Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava, rok 2003 prináša zmenu funkčného 
využitia v časti riešeného sektora: pôvodná funkcia bývanie a zeleň sa mení na funkciu bývanie.



3.3 Regulatívy funkčného využitia, priestorového a architektonického_____________________
usporiadania sektoru___________________________________________________________

Aby bol zachovaný kontinuálny charakter územia, boli prenesené zásady a nástroje regulácie z 
Aktualizácie územného plánu A6 Bratislava, rok 2000 aj do riešeného sektoru. V aktualizácii bolo 
riešené územie rozdelené do sektorov. Sektor možno charakterizovať ako územie s rovnakými alebo 
podobnými vlastnosťami a znakmi, ktoré vytvárajú hmotovo-priestorový a ideový obraz územia. Medzi 
najdôležitejšie patria: príroda s ekologickými danosťami a s hmotovo-priestorovým pôsobením terénu, 
kultúrno-historická a sociologická situácia v území, funkčná náplň územia, architektonické objekty s 
hmotovo-priestorovým priemetom do územia, vlastnícke vzťahy v území, pôsobenie územia na okolie, 
dopravná a inžinierska situácia v území.

Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava, rok 2003 bola prerokovaná v zmysle ustanovení 
zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe prerokovania dotknute] 
územnopiánovacej dokumentácie a vyhodnotenia jeho výsledkov bolo mestským zastupiteľstvom 
(Uznesenie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.333/2004 zo dňa 1. 4. 2004) 
schválené Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č.2/2004 a Všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č.3/2004, obe s účinnosťou 1 .mája 2004.

Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č.3/2004 sa vyhlasuje záväzná časť 
Aktualizácie územného plánu zóny A6 Bratislava, rok 2003 vo výmedzených sektoroch a záväzné 
regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb v týchto sektoroch. 
Funkčné využívanie riešenej lokality, ktoré bolo určené v IJzemnom pláne zóny A6 z roku 1985 v znení 
Aktualizácie územného plánu zóny Slavin A6, rok 1994 a Aktualizácie územného plánu zóny A6 
Bratislava, rok 2000 sa mení v sektore č.56 z funkcie bývanie a zeleň na funkciu bývanie. V sektore 
č.56 sa ustanovujú záväzné regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov 
a stavieb, s koeficientom stavebného objemu a s druhom oplotenia.



Sektor č. 56

ZÁVÄZNÁ ČASŤ

VYMEDZENIE SEKTORA: Územie je vymedzené Pažického ulicou, ulicou Na Slavine, Novosvetskou 
ulicou, Míšfkovou ulicou a pozemkami rodinných domov.

FUNKCIA:
•  Funkčné využitie územia:

Bývanie.
•  Neprípustné funkčné využitie územia;

Výroba, sklady, dielne, čerpacia stanica pohonných hmôt, autoservis, malovýroba, podnikateľské 
aktivity s negatívnym vplyvom na životné prostredie as negatívnym vplyvom na spoločenské 
prostredie alebo funkcie obdobného charakteru sú v sektore neprípustné.

REGULÁCIA SPÔSOBU VYUŽITIA ÚZEMIA:
•  Typologický druh zástavby pre funkciu bývanie:

rodinný dom - samostatne stojaci

REGULAČNÉ PRVKY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA:
•  Minimálna stavebná parcela: 8 árov
•  Maximálna stavebná parcela pre výpočet zastavanej plochy parcely: 15 árov
•  Index zastavanej plochy objektom: 0,30
•  Index prírodnej plochy: 0,60
•  Koeficient stavebného objemu: 9,6
•  Maximálna podiažnosť:

2 nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie, alebo podkrovie. Plocha ustúpeného podlažia 
tvorí polovicu plochy predchádzajúceho podlažia a podkrovie má jednu úroveň využitia. Nad 
niveletou ulice Na Slavine a nad niveletou Starej vinárskej ulice je prípustné 1 nadzemné podlažie.

•  Stavebná čiara: Minimálne 5 metrov od ulice Na Slavine, od Starej vinárskej ulice
a od Novosvetskej ulice. Zachovať výhiiadku na panorámu mesta zo Starej vinárskej ulice 
a z ulice Na Slavine.

•  Oplotenie; Oplotenie parciel riešiť živými plotmi, resp. priehľadným oplotením s maximálnou výškou 
nepriehľadného sokla 1 m od priľahlej komunikácie.

ZELEŇ: Zachovať ekologické danosti sektora a doplňujúcou výsadbou skvalitniť zeleň. Oporné múry 
nechať obrásť popínavými rastlinami. Tam kde to zástavba umožňuje vysadiť pozdĺž ulíc aleje stromov.

SMERNÁ ČASŤ______________________________________________________________________

PLOCHA: 2,669ha

CHARAKTERISTIKA: Sektor leží v svahovitom územi, s veľkými výškovými rozdielmi. Z Pažického 
ulice a z ulice Na Slavine je dobrý výhľad na mesto. Územie nie je stavebne stabilizované, stredná 
a severná časť sektoru pri Pažického ulici a pri ulici Na Slavine ešte nie je zastavaná. Sektor je 
zastavaný na Mišíkovej a Novosvetskej ulici rôznorodou historizujúcou, funkcionalistickou a 
modernistickou architektúrou. Architektonická kvalita objektov je takisto rôzna. Z typologických druhov 
je zastúpený v sektore rodinný dom a rodinný a bytový dom charakteru mestskej bytovej vily.



PRIESTOROVÉ USPORIADANIE: Hmotové riešenie novej zástavby sa musí prispôsobiť konfigurácii 
terénu. Priestorová skladba navrhovanej zástavby v sektore má byť voľná, aby nepotláčala prírodný 
charakter územia. Uvažovaná zástavba musí byť v dostatočnej miere priestorovo zdokumentovaná, aby 
sa dalo vyhodnotiť jej pôsobenie v územi. Ide o posúdenie vhodnosti rozmiestnenia zástavby v sektore, 
zastavanosti parciel, výšky zástavby, hmotovopriestorovej a architektonickej formy.
Pretože územie leží v priestore historickej panorámy mesta a zástavba sa môže objaviť aj v siluete 
mesta, je potrebné územie preveriť aj z diaľkových pohľadov. Zástavba musí umožniť výhľad z dvoch 
tretín dĺžky parcely primknutej k Starej vinárskej ulici, alebo k ulici Na Slavine. Ploty a prvky drobnej 
architektúry musia byť upravené tak, aby sa zabezpečili priehľady do zelene a výhľady na mesto zo 
Starej vinárskej ulice a z ulice Na Slavine.

POŽIADAVKY NA VYJADRENIE KULTÚRNO-HISTORICKÉHO MIESTA: Sektor leží v blízkosti areálu 
pamätníka Slavin, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

DOPRAVA: Ulica Na štyridsiatku sa upraví na ukľudnenú komunikácia D1, charakteru obytnej ulice, so 
šírkou vozovkovej časti 5 m. Komunikácia sprístupňuje južnú, najnižšie položenú časť sektora.

STATICKÁ DOPRAVA: Garáže alebo parkovanie umiestniť na vlastnom pozemku. Garáže môžu byť 
umiestnené v oporných múroch a ak sú tieto garáže zazelenené, nezapočítavajú sa do zastavanej 
plochy objektom.

POTREBA SPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE 
A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY K ÚZEMNÉMU KONANIU: K územnému konaniu pre 
umiestnenie stavby objektu je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie 
a technickej infraštruktúry pre bezprostredne dotknuté parcely v sektore. Zabezpečiť vydanie územného 
rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného 
rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť 
sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania.


