
 
 
 
 
 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO  
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 

        Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva 
        mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 
 

                                                                                                                                                V Bratislave, 07. júna 2016 
 
 

ZÁPISNICA č .  6 /2016  
 

z pracovného rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 
ktoré sa konalo dňa 2. júna 2016 

 
Prítomní:     podľa prezenčnej listiny 
     Ing. arch. Peter Vaškovič, Mgr. Edita Pfundtner, Ing. Andrej Árva, 
     Ing. Stanislav Winkler, Ing. Ondrej Trnovský 
Neprítomní: Ing. Jana Hodúrová, Ing. arch. Otto Novitzky, Ing. arch. Beláček – ospravedlnení 
                     Ing. Helena Bánska – neospravedlnená 
 

Program: 
 
1.     Otvorenie 

 
2.     Rôzne 

  2.1  Polyfunkčný bytový dom na Bielom kríži - investičný zámer 
         2.2  Bytový dom Magurská ulica (urbanistická štúdia) 

 
 

 
 
Bod 1 – Otvorenie 
 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Peter Vaškovič. Rokovania komisie sa 
zúčastnila aj Ing. arch. Závodná, vedúca Oddelenia životného prostredia a územného plánovania 
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
 
 
Bod 2 – Rôzne 
Bod 2.1 – Polyfunkčný bytový dom na Bielom kríži – investičný zámer 
Základné informácie o investičnom zámere prítomným poskytol Ing.  Timár, zástupca vlastníka 
nehnuteľnosti na Bielom Kríži, na ktorej je predmetný investičný zámer situovaný. Uviedol, že obsahom 
zámeru je návrh prestavby a nadstavby existujúceho objektu, v ktorom je v súčasnosti umiestnená 
obchodná prevádzka. Zámer uvažuje s ponechaním zariadenia vybavenosti v parteri objektu 
a s nadstavaním existujúceho objektu o ďalšie nadzemné podlažia, v ktorých sú navrhnuté byty. 
Ing. Timár prítomných informoval, že pre predmetný investičný zámer sú aktuálne spracované dve 
verzie hmotovo-objemovej štúdie. 
 
Ing. arch. Závodná skonštatovala, že v zmysle platného Územného plánu Hlavného mesta SR 
Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, je záujmové územie predmetného investičného zámeru 
stabilizovaným územím, pre ktoré je schválené funkčné využitie – málopodlažná zástavba obytného 
územia. Nakoľko zázemie záujmových pozemkov je územím so stabilizovanou zástavbou rodinných 
domov, umiestnenie málopodlažného bytového domu na nich je neprípustné. 



 
 
 
Členovia komisie sa po krátkej a efektívnej diskusii zhodli, že žiadna z predložených verzií štúdie 
nezodpovedá požiadavkám a nárokom kladeným na záujmové územie územným plánom mesta, t.j. 
predmetný investičný zámer nie je v súlade s územným plánom mesta. Členovia komisie sa ďalej zhodli 
na tom, že vzhľadom na zachovanú identickú zástavbu rodinných domov v zázemí záujmového územia 
je na predmetných záujmových pozemkoch, na predmetnej nehnuteľnosti, možné umiestniť výlučne 
rodinný dom. 
 
Komisia o predloženom materiáli, investičnom zámere, nehlasovala. 
 
 
Bod 2.2 – Bytový dom Magurská ulica (urbanistická štúdia) 
Ing. Chmelár, ktorý sa zúčastnil rokovania komisie spolu s ďalšími vlastníkmi pozemkov na Magurskej 
ulici, oboznámil prítomných s aktuálnym územnoplánovacím stavom platným pre ich pozemky. 
Pre záujmové pozemky na Magurskej ul. je v platnom Územnom pláne zóny Horný Kramer, r. 1997, 
v znení zmien a doplnkov, schválené funkčné využitie – plochy s obytnou funkciou (max. počet 
nadzemných podlaží – 2, max. koeficient zastavanej plochy – 0,25) a plochy záhrad. V platnom 
Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislava, r. 2007, v znení zmien a doplnkov, sú záujmové 
pozemky zaradené medzi stabilizované územie a je pre ne schválené funkčné využitie – málopodlažná 
zástavba obytného územia. Ing. Chmelár prítomných oboznámil s dlhotrvajúcim zámerom vlastníkov 
záujmových pozemkov dosiahnuť zmenu využitia ich nehnuteľností v územnoplánovacích 
dokumentáciách. Požiadavka na zmenu funkčného využitia záujmových pozemkov z málopodlažnej 
zástavby obytného územia na viacpodlažnú zástavbu obytného územia bola uplatnená už pri prerokovaní 
návrhu Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2005. Predmetná požiadavka však 
nebola akceptovaná s tým, že vo vyhodnotení uplatneného stanoviska bolo uvedené, že lokalita je 
v dotyku s CHKO Malé Karpaty, že návrh ÚPN umožňuje v záujmovom území lokalizovať rôzne 
typologické druhy málopodlažnej bytovej zástavby do štyroch nadzemných podlaží a že reguláciu 
územia stanovenú na úrovni stavebnej parcely je potrebné zosúladiť na úrovni ÚPN zóny. Zmena 
funkčného využitia záujmových pozemkov bola opätovne ako podnet na Hlavné mesto SR Bratislava 
uplatnená v roku 2009. V liste Hlavného mesta SR Bratislavy z 11.5.2009, adresovanom Miestnemu 
úradu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, je uvedené, že v etapách spracovania a prerokovania 
celomestskej územnoplánovacej dokumentácie, na úrovni konceptu územného plánu a návrhu územného 
plánu, bola vhodnosť vyššej miery stavebného využitia spracovateľmi územného plánu posúdená ako 
nevhodná s poukázaním na prírodné danosti lokality v dotyku s lesom a CHKO Malé Karpaty 
a s poukázaním na vyššie uvedené zonálne riešenie. V závere predmetného listu je uvedené, že hlavné 
mesto podporuje na záujmových pozemkoch výstavbu rodinných domov v zmysle zonálneho riešenia 
ÚPN-Z Horný Kramer a že vhodnosť výstavby urbánnych štruktúr viacpodlažných bytových domov 
nebola pre dotknuté územie overovaná a preukázaná. 
 
Na pracovnom rokovaní Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré sa konalo 18. júna 2014, komisia odporučila obstarať nové 
Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Horný Kramer. Dôvodom na nové obstaranie je návrh Zmien 
a doplnkov 04 Územného plánu hl. m. SR Bratislava, v rámci ktorého sú navrhnuté zmeny funkčného 
využitia aj v zóne Horný Kramer. Tieto zmeny bude potrebné, po schválení ZaD 04 Územného plánu 
Hlavného mesta SR Bratislavy, premietnuť do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie zóny, 
s doriešením technického vybavenia a vyvolaných zmien komunikačného systému. Uvedený spôsob 
zabezpečí, v zmysle Stavebného zákona, zosúladenie nižšieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie 
s vyšším stupňom, pri zohľadnení pripomienok vyplývajúcich z prerokovania Zmien a doplnkov 02 
Územného plánu zóny Horný Kramer, uskutočneného v roku 2010. 
 
Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hl. m. SR Bratislava, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, 
však ešte nebol, k termínu 02.06.2016, schválený. 
 
Pri novom obstarávaní Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Horný Kramer budú môcť vlastníci 
pozemkov v riešenom území uplatniť svoje požiadavky, pripomienky a námety. 
 



 
 
 
Podnety, požiadavky a námety na zmeny funkčného využitia pozemkov budú môcť vlastníci 
nehnuteľností uplatniť aj pri novom obstarávaní ďalších zmien a doplnkov Územného plánu Hlavného 
mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, alebo pri obstarávaní nového územného plánu 
Bratislavy. 
 
Komisia o predloženom materiáli, zámere vlastníkov pozemkov na Magurskej ul., nehlasovala. 
 
 
 
 

 
 
 

Ing. arch. Peter Vaškovič v. r. 

predseda komisie ÚPUaV 

Miriam Šujanová v. r. 

zapisovateľka komisie ÚPUaV 


