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Por. 
č. 

Stanoviská a pripomienky účastníka prerokovania vyhodnotenie 

  1 Magistrát hl. m. SR Bratislavy,  
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, P.O.Box 192 

List č. j. MAGS OOUPD 59532/16-409036  zo dňa 09.03.2017   
 

Listom čj. 33941/248/2016/HA/KOCJ zo dňa 28.11.2016 evidovaným na Magistráte hlavného 
mesta SR Bratislavy dňa 01.12.2016 ste požiadali o stanovisko k návrhu riešenia Územného plánu 
zóny Jelšová ul., Bratislava - Kramáre (marec 2016) vrátane návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia Mestskej časti Bratislava — Nové Mesto. Žiadosť bola doplnená Mestskou časťou 
Bratislava — Nové Mesto dňa 14.12.2016. Spracovateľom je architektonická kancelária MILAN 
architecture, s.r.o. Obstarávateľom územného plánu zóny je Mestská časť Bratislava — Nové 
Mesto. Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD je Ing. arch. Jaroslav Kocka, 
preukaz reg. č. 279.  

 
Riešené územie zóny Jelšová je zo severu vymedzené Stromovou ulicou, z východu 

Stromovou ulicou a pokračovanírn Jaskového radu, z juhu hranicou MC Bratislava — Nové Mesto a 
zo západu areálom Dérerovej nemocnice s poliklinikou. Výmera riešeného územia 15,5 ha.  

 
Hlavným cieľom spracovania územného plánu zóny je podľa predloženého materiálu 

získanie komplexnej dokumentácie pre stanovenie optimálnej regulácie riešeného územia. 
Primárnou úlohou je definovanie priestorového usporiadania na úrovni zóny pre spodrobnenie 
nadradenej dokumentácie pre rozhodovanie v územných konaniach. V zmysle vyššie uvedeného je 
zásadnou úlohou definovanie verejnoprospešných stavieb a vymedzenie pozemkov 
pre verejnoprospešné stavby.  

Návrh územného plánu zóny je riešený invariantne. 
Základné bilančné údaje územného plánu zóny: 
celková výmera riešeného územia zóny 15,5 ha 
predpokladaný počet obyvateľov v zóne 
počet byt. jednotiek v rodinných domoch uvedené bilančné údaje nie sú v predloženom 

 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa, údaje budú 
aktualizované a doplnené 
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počet byt. jednotiek v bytových domoch                           územnom pláne zóny uvedené  
počet bytových jednotiek celkom 
 
MČ Bratislava Nové Mesto predložila výpis z uznesenia č. 21/08 zo zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava — Nové Mesto zo dňa 15.04.2014, ktorým bolo schválené zadanie 
pre spracovanie Územného plánu zóny Jelšová ul..  

 
K návrhu zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Jelšová ul. vydalo Hlavné mesto 

SR Bratislava stanovisko pod. č .j. MAGS ORM 47156/12-348203 z 22.08.2012 s pripomienkami. 
Čistopis zadania (11/2012) nám bol doručený 12.02.2016.  

 
Požiadavky vyplývajúce z platnej územnoplánovacej dokumentácie: 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje 
pre záujmovú lokalitu funkčné využitie územia: viacpodlažná zástavba obytného územia ako 
obytné územie stabilizované, kód funkcie 101, málopodlažná zástavba obytného územia ako 
obytné územie stabilizované, kód funkcie 102; občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu ako územie občianskej vybavenosti stabilizované, kód funkcie 201; 
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti ako zmiešané územia stabilizované, kód 
funkcie 501; parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy ako územie mestskej zelene stabilizované, 
kód funkcie 1110; v časti územia sa nachádza ochranné pásmo železničných trati a ochranné 
pásmo heliportov.  
V zmysle územného plánu hl. mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení zmien a doplnkov 
pre spodrobnenie regulatívov stanovených na úrovni úzernnoplánovacej dokumentácie obce, pre 
potreby územnoplánovacej praxe, usmerňovanie vlastníkov nehnuteľností a potenciálnej investičnej 
činnosti na území Bratislavy a jej mestských častí je potrebné zabezpečiť prehĺbenie úzernného 
plánu mesta spracovaním zonálnej dokumentácie pre územie Stromová Pražská.   
 

Návrh Územného plánu zóny Jelšová bol posúdený útvarmi Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy — oddelením obstarávania územnoplánovacích dokumentov, oddelením stratégií rozvoja 
mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov a oddelením dopravného inžinierstva.  
 

pre navrhované stavby. 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 



 
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu riešenia 

Územného plánu  zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre 

3 

Na podklade výsledkov odborného posúdenia Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava, ktoré je orgánom úzernného plánovania podľa ustanovenia § 16 ods. 2 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, uplatňuje v súlade s ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o 
úzernnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii k obsahu a rozsahu 
predloženého návrhu Územného plánu zóny Jelšová toto  
 

stanovisko: 
 

1. Konštatujeme, že predložený návrh Územného plánu zóny Jelšová ul. (marec 2016) nie 
je spracovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a záväzným Územným 
plánom hl. m. SR Bratislavy 2007 v znení zmien a doplnkov. Žiadame dať celý predložený 
materiál do súladu s uvedenými právnymi predpismi.  

 
2. V jednotlivých funkčných plochách riešeného územia v zmysle funkčného využitia územia 

a regulácie podľa územného plánu mesta žiadame dodržať nasledujúce zásady — uvádzame 
niekoľko príkladov:  

� Žiadame funkčnú reguláciu "bytové a rodinné domy", uvedenú v územnom pláne zóny 
vylúčiť a namiesto nej zvlášť vyznačiť pozemky pre rodinné domy a pozemky pre bytové 
domy, nakoľko nie je zrejmé, ktorá regulácia platí pre rodinné domy a ktorá pre bytové domy. 
Žiadame upraviť v textovej aj grafickej časti dokumentácie. 

� V plochách málopodlažnej bytovej zástavby s kódom 102 sú bytové objekty s výškou 
od 5 NP a viac neprípustné, žiadame dodržať v celom materiáli (napr. O001, D103), nakoľko 
ide o nesúlad s územným plánom mesta.  

� Podľa stavebného zákona rodinný dom má najviac dve nadzemné podlažia a podkrovie. 
žiadame dodržať v celom materiáli. Napr. na s. 29 textovej časti územného plánu zóny sa 
uvádza, že na pozemku č. P008, sa uvažuje s výstavbou radových rodinných domov 
s výškou 3+, čo je v rozpore so stavebným zákonom.  

� V lokalite Hroznová — Pražská je v územnom pláne zóny stanovená výška objektov 3+ a 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa. Návrh ÚPN 
Z Jelšová ul. bude upravený 
v zmysle výroku vyhodnotenia 
v súlade s právnymi predpismi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa, regulácia RD 
a BD bude diferencovaná 
(v 102 ide len o existujúce BD) 
 
Akceptuje sa. (Výška 5 a viac 
podlaží sa vzťahuje na 
existujúcu zástavbu) 
 
Akceptuje sa, bude upravené 
na malopodlažné bytové domy. 
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NP, pritom je tu určená funkcia bytové a rodinné domy. Rodinné domy s výškou 3+ a 4 NP 
nie sú prípustné. Z uvedeného vyplýva, že v lokalite je v územnom pláne zóny stanovená 
regulácia len pre  bytové domy. Žiadame opraviť. Potom tu však nastáva problém, že 
v lokalite s kódom funkcie 102 podľa územného plánu mesta sú umiestnené len bytové 
domy, pričom podľa územného plánu mesta v stabilizovaných územiach charakteru rodinnej 
zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšťajú. Málopodlažné bytové domy sa 
umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou 
a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zástavby.  

� Rovnaký problém je aj v lokalitách Hroznová Uhrova — Stromová (H001, H002, U 102-104, 
S008-011), kde je výšková regulácia objektov 3+, 4+ NP, v Iokalite Ďurgalova D004 
s výškovou reguláciou 3+ NP a v lokalite U 106 Uhrova s výškovou reguláciou 3 NP. 
žiadame v celom materiáli opraviť podobné typy regulácií. Žiadame zosúladiť s územným 
plánom mesta, podľa ktorého sa v stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby 
málopodlažné bytové domy nepripúšťajú.  

 
3. Žiadame v textovej aj grafickej časti uviesť, ktorá je existujúca, a ktorá navrhovaná zástavba.  

 
4. žiadame na str. 17 doplniť aj nasledujúce kritériurn urniestňovania novej výstavby bytov v zmysle 
Územného plánu hl. m. SR Bratislavy rok 2007 v znení zmien a doplnkov a aplikovať  ho pri regulácii 
v územnom pláne zóny: "V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné 
bytové domy nepripúšťajú."  

 
5. Žiadame bližšie špecifikovať obsah funkcie "polyfunkčný objekt" pre konkrétne stavebné pozemky, 
nakoľko územný plán zóny má spodrobňovať nadradenú územnoplánovaciu dokumentáciu, a nie 
citovať všetky možné funkcie uvedené v územnom pláne mesta. Napr. pri objektoch J 008 a R 108 je 
ako prípustná funkcia označený bytový dom, pričom vo funkcii s kódom 501 je podľa územného 
plánu mesta možný podiel bývania v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch nadzemnej časti 
zástavby funkčnej plochy.  

 
6. Upozorňujeme na nesúlad definície podzemného podlažia na str. 25 textovej časti návrhu 
úzernného plánu zóny s STN 73 4301 Budovy na bývanie, Zmena 1. žiadame opraviť v celom 

Akceptuje sa, bude upravené 
na malopodlažné bytové domy, 
existujúci stav bude rozlíšený 
od navrhovaného stavu 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa,  
existujúci stav je potrebné 
rozlíšiť od navrhovaného stavu 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa, upraviť v zmysle 
požiadavky 
Akceptuje sa, v upravenom 
návrhu upraviť v zmysle  
požiadavky 
 
 
 
Akceptuje sa, upravený návrh 
upraviť v zmysle požiadavky 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa, upravený návrh 
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materiáli, vrátane všeobecne záväzného nariadenia.  
 

7. Nie sú nám známe koeficienty udávané v m² uvedené v tabuľke za str. 63: IZP (m²), IPP (m2), KZ 
(m²). Žiadame vysvetliť.  

 
8. Pripomienky k verejnoprospešným stavbám: Verejnoprospešné stavby nie sú riešené v textovej 
a grafickej časti v súlade s Vyhláškou MžP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii. V záväznej časti žiadame splniť požiadavky podľa § 13, ods. 7 
h), i), j), v grafickej časti požiadavky § 13 ods. 8 e) cit. vyhlášky.  

 
9. V bode 14 textovej časti je uvedené, že "Návrh Územného plánu zóny Jelšová ul. Bratislava - 
Kramáre nedefinuje pozemky na stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie, nakoľko to nie je 
potrebné.", avšak vo výkrese 2, 3, 4A, 4B sú uvedené stavby vhodné na asanáciu. Žiadame 
zosúladiť.  
 
10. Na str. 101 textovej časti je uvedená definícia pojmov „dostavba, prístavba, nadstavba, 
prestavba, novostavba", avšak tieto pojmy nie sú použité pri regulácii jednotlivých stavebných 
pozemkov. Žiadame doplniť.  
 
11. V tabuľke za stranou 115 textovej časti chýba regulatív IPP max. žiadame doplniť. 
 
12. V textovej a grafickej časti ÚPN Z Jelšová ul. požadujeme rozlíšiť stav objektov (dnešný počet 
podlaží, zastavanú plochu...) od návrhu - maximálna prípustná nadstavba a dostavba (uviesť počet 
podlaží možnej nadstavby/dostavby objektu oproti súčasnému stavu). Návrh požadujeme spracovať 
len na parcely a plochy, na ktorých sa dostavba a nadstavba navrhuje a umožňuje.  
 
13. Z hľadiska regulácie požadujeme rozdeliť a regulovať riešené územie ÚPN Z Jelšová ul. podľa 
funkčných plôch na sektory s jasným vymedzením a označením sektoru (nielen na jednotlivé 
pozemky podľa ulíc). Údaje za sektor spracovať prehľadne v grafickej časti a v textovej časti 
tabuľkovou formou (napr. v pasportoch alebo v regulačných listoch vyjadriť stav a návrh v danom 
sektore s vyjadrením max. možnej dostavby, prístavby, nadstavby...). 

a VZN bude upravené v zmysle 
normy. 
 
Akceptuje sa, požiadavka bude 
doplnená v upravenom návrhu 
 
Akceptuje sa, požiadavka bude 
doplnená v upravenom návrhu 
 
 
 
 
Akceptuje sa., bude zosúladené 
v upravenom návrhu 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 
 
 
 
Akceptuje sa, bude doplnené 
v upravenom návrhu 
 
Akceptuje sa, bude doplnené 
v upravenom návrhu 
 
 
 
 
Akceptuje sa, sektory budú 
vymedzené podľa schémy 
uvedenej na strane 37 „Návrhu 
ÚPN Z Jelšová“. 
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14. Podľa §13, ods. 5 c) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii „Zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb na jednotlivých 
pozemkoch určujú ....prípustnosť architektonického riešenia stavieb najmä z hľadiska zachovania 
charakteru existujúcej zástavby, napr. stavebný sloh, tvaroslovie, sklon strechy, použitie niektorých 
stavebných výrobkov, druh oplotenia". V bode 11 c) textovej časti predloženého návrhu územného 
plánu zóny je o. i. uvedené, že „návrh územného plánu zóny nedefinuje výtvarné a formálno - 
vizuálne vlastnosti stavieb." Žiadame požiadavku uvedenú vo Vyhláške MŽP SR č. 55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii dodržať a reguláciu doplniť.  
 
15. V predloženej dokumentácii treba opraviť uvádzaný neplatný zákon o energetike. Správne 
znenie: Zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike.  
 
Stanovisko ku grafickej  časti územného plánu zóny:  
 
16. Vo výkresoch ÚPN Z Jelšová ul. upresniť pojem uvedený v legende výkresov: „návrh" a „výhľad" 
(požadujeme uviesť rozdiel medzi týmito pojmami).  
 
17. Žiadame akceptovať vyššie uvedené pripomienky, týkajúce sa aj výkresovej časti.  
 
18. Výkres č. 1 — Výkres širších vzťahov:   
Do legendy výkresu širších vzťahov č. 1 požadujeme doplniť hranicu územia pre riešenie širších 
vzťahov.  
 
 
19. Výkres č.2 komplexný urbanistický návrh:  
19.1 Vo výkrese požadujeme doplniť/uviesť do legendy farbu plochy vyznačenej vo výkrese v dotyku 
s budovou ministerstva školstva (okrová).  
19.2 Vo výkrese požadujeme doplniť číslo a popis navrhovaného investičného zámeru 
pri ministerstve školstva na Stromovej ul. a objekt na Jaskovom rade elipsovitého pôdorysu.  
19.3 V legende uvedené tenké farebné čiary označujúce druhy objektov nie sú vo výkrese čitateľné, 

 
 
Akceptuje sa.  
Budú stanovené regulatívy 
pre oporné múry, oplotenie, 
a pod. 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa, pojem „výhľad“ 
nebude použitý. 
 
Akceptuje sa. 
 
 
 
Akceptuje sa.  
Z juhu – Pražská a Brnianska ul., 
zo severozápadu – Limbová, 
Vlárska a Bárdošova ul., z východu 
– Cesta na Kamzík 
 
Akceptuje sa. 
 
Akceptuje sa.  
 
 
Akceptuje sa. 
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žiadame upraviť grafiku.  
 
20. Výkres č. 4A verejná technická vybavenosť vodohospodárstvo:  
20.1 Vo výkrese chýba popis vodovodných potrubí, popis kanalizácie je nečitateľný. Údaje 
o ochranných pásmach sú nesprávne.  
20.2 Pri plynovodoch sú z hľadiska územného plánovania rozhodujúce bezpečnostné pásma.  
 
21. Výkres č.5 - výkres priestorovej a funkčnej regulácie územia, vymedzenie regulovaných 
priestorov pozemkov vrátene určenia pozemkov na verejnoprospešné stavby:   
 
21.1 Nevhodne bol spojený „Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného 
územia na podklade katastrálnej mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu" 
a výkres „Vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovacích 
podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátene určenia pozemkov na verejnoprospešné 
stavby" podľa §13, ods. 8d a ods. 8e) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii do výkresu č. 5. Z uvedeného dôvodu je výkres 
neprehľadný, vo výkrese nie sú splnené všetky požiadavky vyplývajúce z Vyhlášky MZP SR 
č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii na obidva 
výkresy. V čistopise zadania (11/2012) boli tieto výkresy uvedené samostatne. Žiadame dať 
do súladu s citovanou vyhláškou a zadaním. 
 
21.2. Bodko - čiarkovaná čiara je v legende uvedená ako uličná čiara a zároveň čiara vymedzujúca 
verejné priestranstvá a pozemky pre verejnoprospešné stavby. Žiadame graficky výrazne odlíšiť 
jednotlivé významy v legende aj vo výkrese. 
 
21.3 V legende uvedené dve šedé farby (garáže a hromadný parkovací dom) sú nerozIíšiteľné.  
21.4 Vo výkrese nie je vyznačený stav, ale len návrh a výhľad len v dvoch prípadoch. Žiadame 
doplniť.  
21.5 Vo výkrese požadujeme rozlíšiť stavebné čiary záväzné od stavebných čiar smerných, to 
znamená stavebné čiary záväzné a smerné musia byľ rozdielne zakreslené s uvedením ich 
záväznosti v legende výkresu.  

 
 
Akceptuje sa. 
 
 
Akceptuje sa. 
 
Akceptuje sa.  
Zoznam VPS bude vložený do 
výkresu, príp. bude vložený odkaz 
na príslušnú textovú časť. 
 
 
Akceptuje sa, upravený návrh 
bude v súlade s cit. Vyhláškou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa, požiadavka bude 
zapracovaná v upravenom 
návrhu. 
 
 
Akceptuje sa. 
Akceptuje sa, pojem „výhľad“ 
nebude použitý. 
 
V ÚPN Z sú definované len 
záväzné stavebné čiary. 
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21.6 Vo výkrese požadujeme zjednotiť grafický znak uličnej čiary použitý v legende s grafickým 
znakom uličnej čiary vyznačeným vo výkrese.  
 
22. Z hľadiska socioekonómie požadujeme do územného plánu zóny doplniť kapitolu 
demografických, sociálnych a ekonomických údajov a prognóz, základné socioekonomické 
a demografické údaje o obyvateľstve, o ekonomickej aktivite, o pracovných príležitostiach, 
o štruktúre bývania - počet bytových jednotiek v členení na trvalé a prechodné bývanie. 
 
23. Z hľadiska funkčného využitia územia v kapitole „Bývanie" nie je uvedený navrhovaný počet 
obyvateľov a bytových jednotiek, čo je východiskovým podkladom pre dimenzovanie občianskej, 
dopravnej a technickej vybavenosti. Z hľadiska funkčného využitia - funkčné systémy: obchod, 
služby, verejné stravovanie, kultúra požadujeme: 

� v rámci územia širších vzťahov vyhodnotiť súčasný stav zariadení základnej občianskej 
vybavenosti pre funkčné systémy obchod, služby, verejné stravovanie, kultúra z hľadiska 
dochádzkových vzdialeností a určiť deficity tejto základnej občianskej vybavenosti 
v účelových jednotkách pre navrhované obyvateľstvo;  

� v súlade so záväznou časťou ÚPN hl. m. SR Bratislavy rok 2007 v znení zmien a doplnkov, 
kap. C.4. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia - podkapitoly C.4.4, 4.8, 
4.9. a 4.10. žiadame stanoviť záväznú minimálnu základnú občiansku vybavenosť 
pre navrhované obyvateľstvo v členení na jednotlivé funkčné systémy v účelových 
jednotkách, tj. pre zariadenia obchodu - predajnú plochu, pre zariadenia služieb - podlažnú 
plochu, pre zariadenia verejného stravovania - odbytovú plochu (stoličkové kapacity), 
pre administratívu podlažnú plochu.  

 
Stanovisko z hľadiska envirornentálneho posúdenia:   
SEA / EIA:   
24. Konštatujeme, že k Oznámeniu o strategickom dokumente: „Územný plán zóny Jelšová, 
Bratislava - Kramáre" zaujalo Hlavné mesto SR Bratislava stanovisko č. MAGS OSRMT 48585/16-
308679, OSRMT 593/16, SEA č.21 zo dňa 28.06.2016. Proces posudzovania tohto strategického 
dokumentu bol ukončený zo strany príslušného orgánu životného prostredia vydaním Rozhodnutia č. 
OU-BA-OSZP3-2016/063797/LAZ-III-SEA-r zo dňa 28.07.2016 s výrokom, že Navrhovaný 

Akceptuje sa.  
 
 
 
Akceptuje sa, kapitola bude 
doplnená v upravenom návrhu. 
Aktualizovať údaje 
 
 
 
Akceptuje sa, bude doplnené 
v upravenom návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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strategický dokument Územný plán zóny Jelšová, Bratislava Kramáre" sa nebude posudzovať podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a navrhovanú 
územnoplánovaciu dokumentáciu je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov 
za uplatnenia definovaných požiadaviek:  
Do plôch statickej dopravy žiadame vysadiť vzrastlé stromy tak, ako to vyplýva z ustanovení zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), resp. ako to je určené v STN 
736110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií Zmena 1, kde sa určuje: „Na všetkých parkovacích 
plochách na teréne so stojiskami vo viacerých radoch za sebou, realizovať výsadbu vysokej zelene 
v počte minimálne 1 strom na 4 parkovacie miesta v priestore medzi protiľahlými stojiskami". 
Ovzdušie: Všetky zdroje znečisťovania ovzdušia musia spĺňať platné emisné limity a podmienky 
rozptylu emisií stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a zároveň musia byt' dodržané podmienky 
stanovené vyhláškou MZP SR č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia.  
Vody: Nároky na zvýšené odvádzanie zrážkových vôd oproti súčasnému stavu treba riešiť mimo 
systém verejnej kanalizácie v závislosti od konkrétnych hydrogeologických podmienok (vsakovacie 
zariadenia, retenčné opatrenia, a pod.). Vhodnosť riešenia likvidácie dažďových vôd a vôd 
z povrchového odtoku vsakovaním treba doložiť hydrogeologickým posudkom. Odvádzanie 
dažďových vôd vsakovaním v zmysle § 17 ods. 2 vodného zákona musí byt' riešené tak, aby neboli 
porušované práva iných, t.j. nesmie ohrozovať stabilitu svahu a nesmie dôjsť k podmáčaniu 
a zaplavovaniu susedných pozemkov.  
Odpady: V kapitole „Odvoz alebo zneškodnenie odpadu" (str. 83) textovej časti návrhu územného 
plánu zóny je potrebné citovanú legislatívu nahradiť platnou legislatívou — zákonom č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.  
 
Stanovisko z hľadiska dopravného inžinierstva:   
25. V zmysle textovej časti návrhu územného plánu zóny (str. 36) je pre zatraktívnenie verejnej 
dopravy vytvorený dopravný, vyhradený jazdný pruh pre vozidlá MHD a sanitné vozidlá. Uvedené 
riešenie je vhodným sekundárnym doplnením zdravotníckych služieb nachádzajúcich sa v oblasti 
Kramárov. Takýto návrh nie je zohľadnený v grafickej časti a je potrebné preveriť, či z hľadiska 

 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 
(vzťahuje sa na variant bez HG)  
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa, bude opravené 
v upravenom návrhu 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
Nachádza sa v grafickej časti, 
je však málo čitateľný, bude 
zmenené v upravenom návrhu 
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miestnych podmienok bude možné takéto riešenie navrhovať, resp. popísať konkrétnejšie uvedený 
návrh v textovej časti územného plánu zóny.  
26. Pri spracovávaní územného plánu zóny bolo navrhované technicky preveriť možnosť vytvorenia 
nového pripojenia územia na komunikačnú sieť vytvorením výlučne pravého pripojenia a pravého 
odbočenia Ďurgalovej ulice na Pražskú ulicu, čím by mohlo dôjsť k čiastočnému zníženiu zaťaženia 
na križovatkách na Stromovej ulici. Toto riešenie obsahuje aj predložený návrh územného plánu 
zóny. Na základe návrhu však upozorňujeme, že vytvorenie takéhoto dopravného pripojenia môže 
viesť k výraznému zvýšeniu tranzitu cez obytné územie, nakoľko by toto pripojenie nevyužívali iba 
obyvatelia zóny spracovávaného územného plánu zóny, ale aj celá oblasť Kramárov (ako 
obchádzkovú trasu mimo súčasných križovatiek na Limbovej ulici až. po Patrónku), čím by mohlo 
dôjsť k zhoršeniu nielen dopravnej situácie na priľahlých komunikáciách, ale najmä k zhoršeniu 
kvality prostredia obyvateľov, a to najmä Uhrovej, Ďurgalovej a Hroznovej ulice. Z uvedených 
dôvodov neodporúčame vytváranie uvedeného pripojenia ako súčasť územného plánu zóny.   
 
27. Pripomienky uvedené v tomto stanovisku, ktoré súvisia s obsahom predloženého návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia žiadame zohľadniť aj v ňom (napr. doplniť do regulácie max. index 
podlažných plôch a pod.).  

 
Záver:  

Konštatujeme, že predložený návrh Územného plánu zóny Jelšová ul. v mestskej časti 
Bratislava — Nové Mesto (marec 2016) nie je spracovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
Vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii a záväzným územným plánom hl, m. SR Bratislavy 2007 v znení zmien a doplnkov. 
Podľa § 25, ods. 1 stavebného zákona sa pred predložením návrhu územného plánu na schválenie 
o. i. preskúma, či je obsah návrhu v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej 
dokumentácie vyššieho stupňa, či je návrh v súlade so zadaním, či je návrh v súlade s rozsahom 
územného plánu zóny. Podľa § 25 ods. 6 stavebného zákona návrh územného plánu, ktorého obsah 
nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa nie je možné 
schváliť'. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu 
neplatné. 

 
 
 
Akceptuje sa, v upravenom 
návrhu bude vypustené 
dopravné pripojenie na Pražskú 
ul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa, v upravenom 
návrhu doplniť v zmysle výroku 
vyhodnotenia pripomienok 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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Upozorňujeme, že v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie zabezpečuje podľa stavebného zákona odborne spôsobilá osoba, ktorá garantuje 
podľa § 2a stavebného zákona zabezpečenie odbornosti zákonnosti v postupe obstarávania 
a účelnosti vo vynakladaní finančných prostriedkov samospráv.  

 
Na základe uvedeného žiadame návrh Územného plánu zóny Jelšová v mestskej časti 

Bratislava — Nové Mesto dopracovať v zmysle uvedených pripomienok a predložiť Hlavnému 
mestu SR Bratislava +x ako výtlačok a 3x CD. Predložený návrh územného plánu zóny Jelšová 
(MILAN architecture, s.r.o., 03/2016) si ponechávame pre potreby zabezpečenia výkonu orgánu 
územného plánovania. 

 
 

Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 

  2 Úrad Bratislavského samosprávneho kraja  
P.O. BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
List č. 09102/2016/NP-l zo dňa 30.12.2016 
 

V prílohe listu č. j. 33941/248/2016/HA/KOCJ ste nám zaslali návrh „Územný plán zóny 
Jelšová“ v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „ÚPN Z“) a požiadali ste nás 
o stanovisko. 

Obstarávateľom predmetnej dokumentácie je Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, 
v zastúpení odborne spôsobilej osoby Ing. arch. J. Kocku. Spracovateľom je MILAN architecture, 
s.r.o. 

Hlavným cieľom je získanie komplexnej dokumentácie pre stanovenie optimálnej regulácie 
riešeného územia, v zmysle záväzných regulatívov ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy v znení ZaD 
01,02,03,05. Predmetné zadanie bolo schválené MZ MČ Bratislava - Nové Mesto uzn. č. 21/08, 
zo dňa 15.04.2014. 

Riešené územie zóny sa nachádza v MČ Nové Mesto - Kramáre, ktoré je vymedzené 
ulicami Stromová a Pražská a areálom NsP Kramáre, na ploche 15,5 ha. 

Bratislavský samosprávny kraj z hľadiska svojej pôsobnosti na úseku územného plánovania 

 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
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a na základe platnej územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu regiónu Bratislavského 
samosprávneho kraja (ďalej len „ÚPN R BSK“), kde je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia 
záväznej časti, v znení VZN BSK č. 1/2013 zo dňa 20.09.2013, sa vyjadruje k predloženému návrhu 
predmetnej dokumentácie nasledovne. 

Vo vzťahu k ÚPN R BSK sa riešená lokalita nachádza v zastavanom území v MČ Bratislava 
- Nové Mesto. 

Riešená lokalita je evidovaná ako plocha obytného prostredia. Časť riešeného územia 
z juhozápadnej strany sa nachádza v ochrannom pásme náletového kužeľa letiska NsP Kramáre, 
v blízkosti je železničná trať a cestná sieť. V severovýchodnej časti je existujúci telekomunikačný 
objekt s káblovodmi. Cez územie prechádza existujúca vodovodná sieť a kanalizácia. Územie 
ovplyvňuje diaľková rádioreleová trasa. 

Upozorňujeme vás na rešpektovanie záväzných regulatívov ÚPN R BSK, najmä: 
- v oblasti regionálnych vzťahov, v bode č. 1.3.8.3., 
- v oblasti starostlivosti o životné prostredie, v bode č. 5.1.1., 
- v oblasti infraštruktúry leteckej dopravy, v bode č. 8.32., 
- v oblasti telekomunikácii, v bode č. 9.9.1.-2. 

Navrhované riešenie v predmetnej dokumentácii na zonálnej úrovni nie je možné vo vzťahu 
k ÚPN R BSK na úrovni mierky 1: 50 000 podrobnejšie posúdiť. 

Bratislavský samosprávny kraj konštatuje, že návrh ÚPN Z Jelšová nie je v kolízii s územno - 
plánovacou dokumentáciou ÚPN R BSK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 

  3 Krajský pamiatkový úrad 
Leškova 17, 811 04 Bratislava 
List č.j. KPUBA-2016/24894-2/95266/JUR,KAD zo dňa 12.12.2016 
 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len KPÚ BA), ktorý je podľa § 11 ods. 2 písm. d) a § 
9 ods. 5 zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len "pamiatkový 
zákon") vecne a miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu 
vydáva toto  

 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
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záväzné stanovisko:  
 

KPÚ BA na základe oznámenia Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, MÚ Bratislava - 
Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, zo dňa 28.11.2016, vaša značka 
3394l/248/2016/HA/KOCJ, ktoré KPÚ BA prijal dňa 01.12.2016, o prerokúvaní návrhu "Územného 
plánu zóny Jelšová", ktorej obstarávateľom je Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 
832 91 Bratislava, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD Ing. 
arch. Jaroslav Kocka, spracovateľ MILAN architecture, spol. s r.o., podľa ustanovení § 11 ods. 2 
písm. b, §29 od. 4, §30 ods. 4 pamiatkového zákona  

 
súhlasí  
 

s obsahom Návrhu" Územného plánu zóny Jelšová", mestská časť Bratislava - Nové Mesto, 
na území ktorej sa nenachádzajú národné kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu Slovenskej republiky, územie sa nenachádza na pamiatkovo chránenom území, 
s podmienkami:   
1. v textovej časti Územného plánu zóny Jelšová, v bode 7. "Vyhodnotenie limitov využitia územia, 

napr. limity využitia prírodných zdrojov a potenciálu územia, ochranné pásma, chránené územia, 
stavebné uzávery a iné rozhodnutia štátnych orgánov a obcí, kapacity a umiestnenie verejného 
technického vybavenia územia, obmedzenia vyplývajúce z ochrany poľnohospodárskej pôdy 
a lesnej pôdy, z ochrany prírody a krajiny a kultúrnych pamiatok", ako jeden z limitov uviesť 
potrebu dodržať podmienky ochrany potenciálnych archeologických nálezov na riešenom území, 
ktoré určí Krajský pamiatkový úrad Bratislava v rámci územných a stavebných konaní na základe 
posúdenia projektovej dokumentácie predloženej investormi/stavebníkmi, v zmysle príslušných 
ustanovení pamiatkového zákona a stavebného zákona.  

2. predložiť KPÚ na posúdenie dokumentáciu v jednotlivých etapách realizácie a aktualizácie 
územného plánu posudzovanej zóny (obstarávateľ, alebo ním splnomocnená osoba) podľa §30 
ods. 4 pamiatkového zákona.  

 

 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa, požiadavka bude 
doplnená v upravenom návrhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
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Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak 
nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktoré je určené.  

 

Berie sa na vedomie. 
 

  4 Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát 
Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
List č. KRPZ-BA-KDI3-16-306/2016 zo dňa 08.12.2016  
 
              Krajsky dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave v zmysle § 2 ods.1, písm. j) a § 76 ods. 1 
a 6 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore posúdil na základe Vašej žiadosti obsah 
predloženého návrhu zadania územnoplánovacej dokumentácie „Návrh ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 
JELŠOVÁ, BRATISLAVA". Pre účely návrhu zadania územnoplánovacej dokumentácie zóny si 
Krajsky dopravný inšpektorát v Bratislave uplatňuje nasledovné pripomienky:  
 

1. Požadujeme bezpečne vyriešiť organizáciu pešej dopravy a jej prístup k najbližším 
zastávkam MHD trasovanej v dotyku s riešeným územím. 

 
2. Vzhľadom na predpokladaný nárast dopravy vyvolaný pripravovanou investičnou výstavbou 

bude potrebné prehodnotiť existujúce dopravné trasy (ulice Jelšová, Uhrová, Stromová) 
a ich napojenie na nadradený komunikačný systém za účelom zvýšenia ich priepustnosti.  

 
3. Dopravnú obsluhu riešeného územia — komunikácie, parkoviská, parkovacie garáže, 

chodníky pre peších, cestičky pre cyklistov navrhnúť v zmysle platných STN. 
 

4. Vo veci riešenia statickej dopravy žiadame, aby každý navrhovaný objekt mal zabezpečený 
dostatočný počet odstavných a parkovacích stojísk v zmysle STN 73 6110/Z2, ktoré budú 
umiestnené v rámci vlastného pozemku — objektu. Súhlasíme s použitím nasledovných 
koeficientov vo výpočte celkového počtu stojísk „N" v riešenom území: kmp=1; kd=1,4 
v zmysle platnej STN 73 6110/Z2. Navrhovanému počtu funkcií plnených v riešenom území 
je úmerný nárast zdrojovej a cieľovej dopravy a tomuto nárastu musia zodpovedať opatrenia 
a stavebné zmeny na priľahlej komunikačnej sieti.   

 
 
 

 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 
 
 
Berie sa na vedomie, vzhľadom  
na deklarovaný cieľ riešenia 
„stabilizovať územie“ s min. 
novou urbanizáciou sa 
nepredpokladá nárast dopravy. 
Akceptuje sa. 
 
 
 
Akceptuje sa. 
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  5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Stromová 1, 813 30 Bratislava 
List č.j. 2016-25706/53711:2-26C0 zo dňa 24.01.2017 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR k návrhu vrátane všeobecne záväzného 

nariadenia má jednu pripomienku — požiadavku: Na križovatke ulíc Stromová a Hroznová žiadame 
zriadiť prechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou. Žiadosť zdôvodňujeme o. i. veľkou 
početnosťou chodcov, ktorí na uvedenom mieste potrebujú prechádzať cez vozovku smerom 
k budovám, v ktorých sídli ministerstvo, ako aj k iným inštitúciám a opačným smerom najmä od/k 
zastávke MHD. Pre týchto chodcov je potrebné zabezpečiť bezpečný prechod. 
 

 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 

  6 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy a dráh 
Odbor dráhový stavebný úrad 
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 
List č. 29480/2016/C341-SŽDD/81457 zo dňa 21.12.2016 
 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len 
MDVRR SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 
Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dráhach") a zároveň ako dotknutý 
orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach a § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov, podľa 
§ 102 ods. 1 písm. ad) zákona o dráhach Vám po posúdení Vami predloženého návrhu Územného 
plánu zóny Jelšová ul. Bratislava - Kramáre, ktorý vypracovala spoločnosť MILAN architecture, s.r.o., 
Bratislava v 03/2016 oznamuje nasledovné: 

 
Dňa 1. januára 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach, podľa ktorého 

ochranné pásmo dráhy (OPD) uvedené v § 5 ods. 3 písm. a) je pre železničnú dráhu 60 metrov 
od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy, obvod dráhy (OD) 
podľa § 3 ods. 3 písm. a) je tri metre od vonkajšieho okraja telesa železničnej dráhy a stavieb, 
konštrukcií a pevných zariadení, ktoré sú jej súčasťou, ak ide o železničnú dráhu. Z predloženého 
návrhu územného plánu zóny je zrejmé, že dôjde k zásahu do OPD, resp. OD, MDVRR SR preto 
bude mať v ďalších konaniach podľa stavebného zákona postavenie dotknutého orgánu. 

 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
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Návrh požadujeme prejednať so Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava, ktoré 

v správnych konaniach zastupuje Odbor expertízy Generálneho riaditeľstva ŽSR, so sídlom 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava z hľadiska ich plánovaných investičných činností v záujmovom 
území. 

 

 
Berie sa na vedomie, Železnice 
SR, odbor expertízy GR sa 
vyjadrili pod. č. 9 
 

  7 Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy 
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1  
List č. 7854/2016-5.3 65687/2016 zo dňa 15.12.2016 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej 
len "ministerstvo") na základe Vášho oznámenia o začatí prerokovania návrhu Zadania pre 
spracovanie ÚPN zóny Nobelova (ďalej len "predmetné územie") Vám podľa § 15 ods. 1 a ods. 3 
zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších 
predpisov, § 20 a § 23 ods. 16 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) 
v znení neskorších predpisov. zasiela nasledovné stanovisko:  

 
1. V katastrálnom území zóny Jelšová neevidujeme objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana 

ložísk nerastných surovín, neevidujeme ložiská nevyhradeného nerastu, neevidujeme staré 
banské diela v zmysle § 35 ods. 1 č.44/1988, neevidujeme skládky odpadov, nie je určené 
prieskumné územie pre vyhradený nerast a nemáme zaregistrované svahové deformácie.  

2. V predmetnom území nie sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych 
záťaží evidované žiadne environmentálne záťaže.  

3. Predmetné územie spadá do nízkeho radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej 
mape.  

4. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke 
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie 
http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14 

 
Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) 

v znení neskorších predpisov ministerstvo nevymedzuje riziká stavebného využitia územia.  
 

 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
Berie sa na vedomie 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
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Príloha 
mapa v mierke 1 : 5 000 s vyznačením radónového rizika  
 

  8 Dopravný úrad 
Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
List č. j.  05134/2017IROP-002- P/38884 zo dňa 11.01.2017  

 

Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ust. 
§ 28 ods. 3 zákona Č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predmetným Územným plánom zóny súhlasí, 
za predpokladu rešpektovania ochranných pásiem Heliportu pri Dérerovej NsP Bratislava - Kramáre.  

 

 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 

    9 Železnice Slovenskej republiky,  Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 
List č. j. 00107/2017/0420-005 zo dňa 25.01.2017 
 

Na základe oznámenia o začatí prerokovania návrhu „Územného plánu zóny Jelšová“ podľa 
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov Vám predkladáme nasledujúce stanovisko: 
Južným okrajom riešeného územia prechádza železničná trať Devínska Nová Ves - Štúrovo v jej 
medzistaničnom úseku ZST Bratislava Lamač - ZST Bratislava hlavná stanica, čiastočne vedená 
v železničnom tuneli. 

Z hľadiska výhľadových zámerov ŽSR uvádzame: Bola vypracovaná Technicko-ekonomická 
štúdia: Implementácia integrovaného dopravného systému na území Bratislavy s dosahom 
na priľahlé regióny (04/2010), navrhujúca v danom území vybudovanie 3.traťovej koľaje. Na základe 
uvedeného v danom úseku výhľadovo sledujeme rámcovú koľaj, t.č. bez určenia polohy vľavo, alebo 
vpravo v smere staničenia. Na základe uvedeného požadujeme pri návrhu úpravy križovania 
Opavskej ul. v smere na Limbovú v západnej časti riešenej zóny zachovanie územnej rezervy pre 
výhľadovú koľaj. Súčasne upozorňuje, že v súčasnosti prebieha spracovanie štúdie „ŽSR, 
Železničný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti“, ktorá môže mať za následok zmeny 
vo výhľadových zámeroch ŽSR. 

Ďalej požadujeme situovanie parkovísk, chodníka, cyklochodníka a ďalšej technickej 

 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
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infraštruktúry pozdĺž Opavskej ul. mimo obvod dráhy definovaný zákonom č.513/2009 Z. z. 
o dráhach v znení neskorších predpisov. 

Vzhľadom na významný dotyk koridoru železničnej trate so záujmovým územím žiadame 
o dôkladné riešenie návrhu proti hlukových opatrení. Žiadame, aby v rámci pripravovaného 
dokumentu bola zakotvená povinnosť stavebníkov preskúmať pred začatím stavby hlukové pomery 
v území s následným návrhom a realizáciou technických opatrení na elimináciu nepriaznivých 
účinkov železničnej prevádzky v rámci nimi riešených stavieb tak, aby v chránených priestoroch nimi 
pripravovaných stavieb v rámci riešeného územia neboli prekročené povolené limity hladiny hluku 
zo železničnej dopravy v zmysle príslušnej legislatívy. Nesúhlasíme, aby si vlastníci, resp. užívatelia 
stavieb v danom území v budúcnosti z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej 
prevádzky uplatňovali nároky na úpravy u Železníc SR. 

Stavby v ochrannom pásme dráhy podliehajú dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 
Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov 

Akceptuje sa, požiadavka bude 
doplnená v upravenom návrhu 
 
Akceptuje sa, požiadavka bude 
zapracované do záväznej časti 
ÚPN Z Jelšová ul. 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 

  10 Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky 
Tomašíkova 46, 832 05 Bratislava 
 
 

nevyjadril sa 
 

  11 
 
 
 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  
 

nevyjadril sa 
 
 

  12 Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
List č.j.  OU-BA-OCDPK2-20 16/1 06089 zo dňa 19.12.2016  

 

Okresnému úradu Bratislava odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií bolo dňa 
30.11.2016 doručené oznámenie o prerokúvaní návrhu "Územného plánu zóny Jelšová".  

Riešené územie je zo severu vymedzené Strornovou ulicou, z východu Stromovou ulicou 
a pokračovaním Jaskového radu, z juhu hranicou MČ Bratislava - Nové Mesto a zo západu areálom 
Dérerovej nemocnice s poliklinikou.  
 

 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
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Okresný úrad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný 
správny orgán ciest L, II. a III. triedy, podľa § 3 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov si z hľadiska svojich kompetencií 
k predloženému návrhu neuplatňuje pripomienky.  
CD si ponechávame pre naše účely.  
 
 

Berie sa na vedomie 
 
 

  13 Okresný úrad  Bratislava, odbor krízového riadenia  
Tomašíkova 46,  832 05 Bratislava   
List č.j. OU-BA-OKRI-2016/106451 zo dňa 22. 12. 2016  
 

V rámci prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán zóny Jelšova" 
požadujeme v ďalších stupňoch UPP a UPD v časti verejné dopravné a technické vybavenie územia 
pre jednotlivé samostatné celky resp. jednotlivé stavby a stavebné objekty navrhnúť a spracovať 
riešenie z hľadiska civilnej ochrany v rozsahu požiadaviek a ustanovení:  
 
- §§ 2, 3, 4, 6, 16 a 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 
 
- §§ 4, 5, 6 a 9 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. 

o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok 
zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, 

 
- § 2 ods. c) a § 7 ods. 4) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. 

o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších 
predpisov,  

 
- vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach 

na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej 
ochrany.  

Požiadavky CO žiadame rozpracovať v samostatnej časti ÚPD. 

Návrh riešenia ÚP zóny - CD nosič si ponechávame pre vlastnú potrebu. 
 
 

 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
Akceptuje sa, bude obsahom 
doložky civilnej ochrany  ÚPN 
Z Jelšová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa, doložka CO bude 
spracovaná. 
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  14 Okresný  úrad Bratislava, Odbor školstva 
Tomašíkova 46,  832 05 Bratislava  

 

nevyjadril sa 
 
 

  15 Okresný  úrad Bratislava, lesný a pozemkový odbor 
Tomašíkova 46,  832 05 Bratislava  
 

nevyjadril sa 
 

  16 Krajské riaditeľstvo Hasičského a  záchranného zboru v Bratislave 
Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1  
List č.j.  KRHZ-BA-OPP-193-001l2017 zo dňa 05.12.2016  
 
             Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave obdržalo dňa 01. 12. 2016 

Váš list, ktorým žiadate o zaslanie stanoviska k návrhu Územného plánu zóny Jelšová. 

 
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave sa oboznámilo 

s predmetnou dokumentáciou a podľa § 22 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dáva nasledovné stanovisko:  

 
K predloženej dokumentácii nemáme pripomienky.  

 

 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 

  17 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR 
Ružinovská  8, P.O. Box  26,  820 09 Bratislava 29  
List č. j. HžP/19 373/2016 zo dňa 07.12.2016 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave ako orgán 

príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod l a § 6 ods. 3 písm. g) zák. NR SR č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. Č. 355/2007 Z.z.) vo veci posúdenia návrhu 
žiadateľa Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, ul. 
Junácka č. 1,832 91 Bratislava podľa § 13 ods. 3 písm. b) citovaného zákona vydáva toto  

 
záväzné stanovisko:  
 

S ú h I a s í  s a s návrhom žiadateľa na schválenie územnoplánovacej dokumentácie 
"Územný plán zóny Jelšová ul. , Bratislava - Kramáre" s touto podmienkou:  

 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
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1/ Koncepčné riešenie budúcej zástavby navrhnúť tak, aby sa zabránilo prieniku 

nadmerného hluku z frekventovaných dopravných komunikácií (železničná trať BA-Kúty, Pražská 
a Stromová ulica) a iných zdrojov hluku do objektov s chránenou funkciou . Uvedené zdokumentovať 
hlukovou štúdiou v ďalšom stupni spracovania projektovej dokumentácie.  

 
2/ Konfiguráciu objektov a ich architektonické stvárnenie riešiť z hľadiska zabezpečenia 

vyhovujúcich svetlotechnických podmienok v nových a prestavovaných objektov a vylúčení ich 
neprípustného tienenia na susediace objekty s dlhodobým pobytom osôb.  

 
O d ô v o d n e n ie: Toto záväzné stanovisko bolo vydané na základe žiadosti Mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava - Kramáre, Junácka ul. Č. l, Bratislava zn. 
33941/248/2016IHA/KOCJ zo dňa 28.11.2016 vo veci posúdenia Územného plánu zóny Jelšová ul., 
Bratislava - Kramáre" .  

Predmetom územného plánu zóny je získanie komplexnej dokumentácie pre stanovenie 
optimálnej regulácie riešeného územia, ktoré je podľa ÚPN hl.m. SR Bratislavy v znení zmien 
a doplnkov 01,02,03,05 funkčne určené na využitie viacpodlažná a malopodlažná zástavba obytného 
územia (kód 101, 102J, občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu (201), 
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti (501), a Parky, sadovnícke a lesoparkové 
úpravy (1110). Predložený návrh toto využitie plne rešpektuje.  

Limitami výstavby sú ochranné pásma heliportu ZS Dérerovej nemocnice s poliklinikou 
a železničnej trate BA-Kúty, špecifické sú požiadavky na rešpektovanie existujúcich areálov 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti v susedstve riešenej zóny.  

 
Záujmové územie o výmere 15,5 ha je vymedzené zo severu Stromovou ulicou, z východu 

Stromovou ulicou a pokračovaním Jaskového radu, z juhu hranicou MČ Bratislava - Nové Mesto 
a zo západu areálom Dérerovej nemocnice s poliklinikou. Vzhľadom k tomu, že ide o stabilizované 
územie rozvojové zámery so stavebnými zásahmi budú najmä formou dostavieb, prístavieb, 
nadstavieb, prestavieb jestvujúcich objektov a novostavieb, ktoré nebudú meniť súčasné funkčné 
využitie záujmového územia.  

 
Hlavný cieľom urbanizácie je dotvoriť jestvujúcu štruktúru nehomogénnej zástavby, rozvíjať 

hlavné kompozičné osi okolo Pražskej a Stromovej ulice, riešiť obslužno-vybavenostné aktivity 
v priestore Stromovej ulice - Bárdošova ulica, sceliť navrhovanú zónu s CMO a historickým jadrom 
mesta, dotvoriť bariérovú OV v dotyku s Pražskou a Stromovou ulicou, preferovať dopravné vstupy 
do územia formou cyklodopravy, verejnej dopravy a využívaním verejných priestranstiev. Zóna bude 

 
Akceptuje sa. 
 
 
 
 
Akceptuje sa, podmienka bude 
doplnená v záväznej časti ÚPN 
Z Jelšová  
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
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napojená na dopravnú sieť a technickú infraštruktúru záujmového územia.  
              Navrhovaná výstavba pri rešpektovaní stanovenej podmienky nebude v rozpore 
s požiadavkami predpisov na ochranu verejného zdravia. Podrobnejšie bude posúdená orgánom 
verejného zdravotníctva v územnom konaní jednotlivých lokalít resp. stavieb podľa zák. č. 355/2007 
Z. z. a jeho vykonávacích predpisov. 

 

 
 
Berie sa na vedomie 
 

  18 Regionálna veterinárne a potravinová správa Bratislava – mesto 
Polianky 8, 841 01 Bratislava 
 

nevyjadril sa 
 

  19 Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
List č.j. 2792/2426/2017/KST/Gab zo dňa 17.01.2017 
 
Listom zo dňa 28.11.2016, ste nás požiadali o zaslanie stanoviska k návrhu "Územného plánu 
zóny Jelšová", v zmysle § 22 ods. 5 zákona 50/1976 Z.b. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení  neskorších predpisov.  
 
Po preštudovaní predloženej územnoplánovacej dokumentácie, ktorá je spracovaná v zmysle § 13  
vyhlášky 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, Vám ako 
mestská časť, ktorá je v kontakte s riešením územím predmetnej územnoplánovacej dokumentácie 
oznamujeme, že nemáme pripomienky.  

 

 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 

  20 Dopravný podnik Bratislava a. s.,  
Olejkárska ul. č. 1, 814 52 Bratislava 1  
List č. j. 23969/24736/2000/2016 zo dňa 12.12.2016 

K predloženej územnoplánovacej dokumentácii "Územný plán zóny Jelšová – Návrh“ 

oznamujeme nasledovné pripomienky:   
1. Vytvorenie vyhradeného jazdného pruhu na Stromovej ulici v úseku medzi zastávkami 

Magurská a Bárdošova smerom do mesta je pre prevádzku MHD zvlášť pozitívnym prvkom, avšak 
jeho šírka 3,0 m sa javí ako hranične nedostatočná, potrebné je dosiahnuť 3,25 metra. 
Odporúčame preverovať šírky jazdných pruhov a uvedený parameter zabezpečiť aj v združenom 
jazdnom pruhu smerom od Pražskej k Vlárskej ul.   

2. Zaústenie cestného pripojenia Ďurgalova - Pražská riešiť voči existujúcej zastávke 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
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trolejbusov a autobusov MHD na Pražskej ulici bezkolízne, resp. v integrácii tak, aby dĺžka 
nástupnej hrany zastávky bola 40,0 metrov a táto bola v celej svojej dĺžke v priamej. Z uvedeného 
vyplýva, že je nutné na Pražskej prešetriť a prípadne aj náležite upraviť šírky jazdných pruhov 
vrátane komunikácie, aby nástupište zastávky nebolo v smerovom oblúku.   

3. Pre úplnosť je potrebné doplniť existujúcu jednosmernú zastávku na Stromovej ulici (oblasť 
Cádrova).  

 
4. Odporúčame počas zhotovovania dokumentácie konzultácie aj nad bežný štandard 
vzájomnej komunikácie so spracovateľmi UPN -Z. 

 

 
 
 
 
 
Akceptuje sa, zastávka bude 
doplnená v upravenom návrhu 
 
Berie sa na vedomie 
 

 21 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Bratislava 
Prešovská  48, 826 46 Bratislava 29  

List č .j. 49423/4020/2016/JJ zo dňa 04.01.2017  
 
Listom Č. 33941/248/2016/HA/KOCJ zo dňa 28.11.2016 ste nám poslali oznámenie 

o prerokúvaní návrhu ÚPN zóny Jelšová so žiadosťou o vyjadrenie. K žiadosti bol priložený návrh 
riešenia ÚPN zóny na CD.  

Riešené územie je zo severu vymedzené Stromovou ulicou, z východu Stromovou ulicou 
a pokračovaním Jaskového radu, z juhu hranicou MČ Bratislava - Nové Mesto a zo západu areálom 
Dérerovej nemocnice s poliklinikou.  

V riešenom území sa uvažuje s doplnením existujúcej zástavby o objekty s obytnou funkciou 
a s predpokladaným nárastom o 150 obyvateľov.  
       Pre uvedený nárast počtu obyvateľov je vyčíslená potreba vody v množstve Qm  = 0,33 I. s-1   
 
Množstvo požadovanej pitnej vody pre nárast počtu obyvateľov bude dodávané z existujúcej 
vodovodnej siete. Odvádzanie výpočtového množstva splaškovej vody pre navrhovaný nárast počtu 
obyvateľov bude existujúcou kanalizačnou sieťou.  

K návrhu ÚPN zóny Jelšová nemáme pripomienky.  

Upozorňujeme, že v texte (str. 20) je potrebné opraviť rozsah ochranného pásma vodovodu 
a kanalizácie v súlade so zákonom Č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v znení jeho zmien a doplnkov. 

 
 
  
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
Akceptuje sa, požiadavka bude 
zapracovaná v upravenom 
návrhu. 
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 22 Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a. s.,  
Mlynské Nivy 44/b. č. 1, 825 17 Bratislava 26 
List č. j. 82664/2016/DPSMK zo dňa 20.12.2016 
 
Vec:  Územnoplánovacia dokumentácia (ďalej aj ako "ÚPD) Vyjadrenie k oznámeniu 

o prerokovaní Návrhu Územného plánu zóny Jelšová, v MČ Bratislava Nové Mesto 
 
ÚPD:                         ÚPN zóny Jelšová MČ BA – Nové Mesto 
Stupeň ÚPD:             Návrh  ÚPN zóny Jelšová – oznámenie o prerokovaní 
Riešené územie:       zóna Jelšová MČ BA – Nové Mesto (Kramáre) 
Obstarávateľ ÚPD:   Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 
Zhotoviteľ ÚPD:        Ing. arch. Jaroslav Kocka  
 

Vyjadrenie k ÚPD:  

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35910739 (ďalej 
aj ako "SPP-D"), ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zároveň 
ako dotknutý orgán podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podáva nasledovné vyjadrenie k: 
Oznámenie o začatí prerokovania ÚPN-Z. 

 
1. V katastrálnom území zóny sa v súčasnosti nachádza distribučná sieť prevádzkovaná 

spoločnosťou SPP-distribúcia, a.s., STL2 distribučná sieť s maximálnym prevádzkovým 
tlakom 300 kPa a 2,1 kPa. Distribučná sieť v zóne  je budovaná z materiálu oceľ a čiastočne 
z materiálu plast.  

2. SPP-distribúcia, a.s. v súčasnosti nemá v riešenom území vlastné rozvojové zámery.  
3. Znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení, vrátane ich príslušenstva (napr. 

zariadenia katódovej ochrany) v riešenom území, platné k dátumu vydania tohto vyjadrenia, 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území BA Vinohrady, sú zaslané vo formáte PDF, ako 
príloha e-mailu, na e-mailovú adresu: banm@banm.sk Existujúce plynárenské 
zariadenia je nevyhnutné zakresliť do ÚPN-Z. V prípade ak e-mail so znázornením 

 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie  
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie  
 
 
 
 
Berie sa na vedomie  
Berie sa na vedomie. 
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umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení nebol na vyššie uvedenú adresu doručený, 
alebo sa vyskytol akýkoľvek problém s otvorením jeho prílohy, kontaktujte nás prosím e-
mailom zaslaným na emailovú adresu: milan.simasek@spp-distribucia.sk s požiadavkou na 
zaslanie znázornenia umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení v tlačenej forme.  

4. Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len "OP a BP") 
existujúcich, plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu "OP" a "BP" a obmedzeniach 
v týchto pásmach je možné získať na základe žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky 
SPP-D. 

5. Prípadnú plynofikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne v súlade 
s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe 
podmienok a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa siete.  

 
 

6. V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadení 
prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré 
možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie.  

7. Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia 
a vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len 
po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas 
prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, 
pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, 
informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych 
úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je 
zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk .  

8. Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v súvislosti 
s procesom tvorby územnoplánovacej dokumentácie vybavuje: Spp - distribúcia, a.s., 
oddelenie stratégie siete - koncepcia a hydraulika MS, SPP- distribúcia, a.s., Ing. Milan 
Šimášek, Mlynské nivy, 44/b, 825 11 Bratislava  

 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie, 
v nasledujúcich stupňoch 
projektovej prípravy stavieb budú 
zohľadnené súvisiace 
legislatívne normy a predpisy 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
Akceptuje sa, požiadavky budú 
zahrnuté v záväznej časti UPN 
Z Jelšová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
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9. O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D 
(plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, 
elektrických káblov atď. ) je možné požiadať na adrese: SPP- distribúcia, a.s. Bratislava, 
Mlynské Nivy 44/b , 825 11 Bratislava. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytýčení 
plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto služba poskytovaná sú zverejnené 
na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk 

10. Všeobecné podmienky týkajúce sa rozširovania distribučnej siete a pripájania odberateľov, 
priemyselných alebo obytných zón k distribučnej sieti prevádzkovanej SPP-D sú obsiahnuté 
v prevádzkovom poriadku SPP-D, zverejnenom na webovom sídle SPP-D: www.spp-
distribucia.sk 

11. Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania územného plánu zóny Jelšová v MČ BA 
Nové Mesto. Nie je súhlasným vyjadrením SPP-distribúcia, a.s. k technickému riešeniu 
navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením SPP-distribúcia a.s. 
k uskutočneniu stavieb v riešenom území.  

 

Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 

 23 Západoslovenská distribučná, a. s. 
Čulenova 6,  816 47 Bratislava 1  
 

nevyjadril sa 
 

 24 Slovak Telekom, a. s. 
Bajkalská 28, 817 26 Bratislava   
 

nevyjadril sa 
 

 25 Orange Slovensko, a.s. 
Metodova 6, 821 09 Bratislava 
 

nevyjadril sa 
 

 26 UPC Broadband Slovakia s. r. o. 
Ševčenkova 36, P. O. BOX 216, 850 00 Bratislava 5  
 

nevyjadril sa 
 

 27 Fyzická osoba 
List zo dňa 31. 12. 2016 
 

Spoločnosť HYKOMAS, spol. s r.o. je vlastníkom nebytového priestoru č. 3.07 na 3. 
poschodí a parkovacieho státia č. 114 na Stromovej 9/ A, 831 O l Bratislava (pozemok registra "C" KN 
s parc. Č. 5807/29, nachádzajúci sa v okrese Bratislava III, obec Bratislava - m. Č. Nové Mesto, 

 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
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katastrálne územie Vinohrady, zapísaný na liste vlastníctva Č. 7072 vedenom Okresným úradom 
Bratislava, Katastrálny odbor (ďalej aj "Pozemok") zapísané na L V č. 3733, 7088 a 7133. Uvedený 
priestor a parkovanie spoločnosť intenzívne denne využíva pre svoje účely. V mene spoločnosti 
podávam  

námietku voči realizácii výstavby hromadného parkovacieho domu,  
ktorý je podľa popisu v textovej časti ÚPN Zóny plánovaný na parkovacích státiach 

na predmetnom Pozemku. Parkovacie státia sú v súkromnom vlastníctve vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov domu Stromová 9/ A, 831 01 Bratislava.  

 
Výstavbu hromadného parkovacieho domu namietam z nasledovných dôvodov:  

• výstavba sa plánuje na pozemkoch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve a sú určené a využívané 
na statickú dopravu - parkovanie pri obytnom dome,  

• z návrhu nie je známe poskytnutie inej možnosti kúpy parkovacieho státia,  
• realizáciou výstavby by prichádzalo k porušeniu základných práv a slobôd vlastníkov 

vychádzajúcich z Ústavy SR,  
• nadmerné znečistenie ovzdušia a zvýšenie hluku 
• nepostačujúce prístupové cesty, t. č. je cez parkovisko zabezpečované zásobovanie obchodov 

na Stromovej ul., čo už teraz spôsobuje závažné problémy najmä bytom na nižších podlažiach 
(napr. hluk v skorých ranných hodinách, )  

• došlo by k likvidácii existujúcej zelene,  
• zníženie bezpečnosti obyvateľov a užívateľov domu na Stromovej 9/ A,  
• vybudovaním parkovacieho domu sa nezíska deklarovaných 240 parkovacích miest, pretože v 

súčasnosti v danom priestore je cca 100 parkovacích státí vlastníkov domu stromová 9/ A, ktoré 
je potrebné od plánovanej kapacity parkovacieho domu odpočítať,  

• akútnejší problém s parkovaním je v blízkosti nemocnice na Limbovej ulici a nie na Stromovej. V 
okolí nemocnice je viac vhodných priestorov na výstavbu parkovacích domov.  

 
Uvedeným zámerom sa ako vlastníci bytových a nebytových priestorov a parkovacích státí 

cítime podvedení. Pri kúpe nehnuteľnosti sme takúto informáciu nemali k dispozícii. MÚ pracoval 
s neaktuálnymi podkladmi. MÚ umožnil prekvalifikovanie administratívnej budovy na obytný dom 
na Stromovej 9/ A, pričom o zámere vybudovať parkovací dom na tomto mieste vedel. Určite boli 
všetky kompetentné orgány o týchto zmenách oboznámené, prečo sa teda povolilo prekvalifikovanie 
administratívnej budovy na bytový dom? Uvedeným postupom si nectíte súkromné vlastníctvo 
a záujem občanov v danej lokalite.  

 
Vzhľadom na uvedené zásadne nesúhlasím s navrhovaným Územným plánom zóny Jelšová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V upravenom návrhu parkovací 
dom sa navrhne ako 2 podlaž. 
budova s 1PP +1NP z dôvodu 
zmeny funkčného využitia 
nebytových priestorov na byty 
v administratívnej budove. 
 
Pre splnenie nárokov na 
parkovanie, navrhujeme doplniť 
podzemnú garáž pod parkom 
Jahodová 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh usmerňuje výstavbu 
vlastníkom pozemku, 
v regulácií bude navrhnutá 
„zelená“ strecha. 
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- vybudovaním parkovacieho domu na predmetnom Pozemku.  Berie sa na vedomie, návrh 
bude upravený v zmysle výroku 
vyhodnotenia pripomienok. 

  28 Fyzická osoba 

List zo dňa 22.01.2017  

 
Na základe oznámenia o verejnom prerokovaní „Územný plán zóny Jelšová, Bratislava - Kramáre", 
zasielam tieto pripomienky k predloženému materiálu: 

1) Za najväčší problém považujem nedostatočné riešenie statickej dopravy. Súčasný stav 
statickej dopravy je, aj bez plánovaných stavieb nových bytových jednotiek, kritický. Navyše je 
skreslený skutočnosťou, že veľa veľkých bytov je obývaných staršími obyvateľmi, ktorí nevlastnia 
motorové vozidlo. Podľa skúseností znamená zmena vlastníka takýchto bytov nárast počtu vozidiel 
o cca 1,5 vozidla na byt. Stavba parkovacieho domu s kapacitou 240 parkovacích miest je navrhnutá 
na súkromných pozemkoch, čo môže jeho výstavbu skomplikovať. Najprv je potrebné vytvoriť nové 
parkovacie miesta a až následne pristúpiť k rušeniu existujúcich parkovacích miest. 

2) Navrhujem zrušiť pojazdný chodník Jelšová - Royova, vzhľadom na výškové prevýšenie 
by sklon komunikácie bol väčší ako 12%, čo nie je v súlade s STN 73 6110; existujúce schody sú 
pre peších vyhovujúce aj pri prípadných poľadoviciach. 

3) Zároveň nesúhlasím s riešením pozemku R108, ktorý je uvedený ako jediná rozsiahlejšia 
plocha vhodná na výstavbu bytového domu s cca 24 bytmi alebo polyfunkčného objektu s obdobnou 
kapacitou. Na pozemku je záhrada bývalých jasiel, ktoré boli zrušené, s kvalitnou vzrastlou zeleňou. 
Výstavba takéhoto objektu by výrazným spôsobom zhoršila životné prostredie celej lokality nielen 
počas jeho výstavby, ale aj následne počas užívania a to najmä nárastom dopravy, ako statickej tak 
i dynamickej. Pred objektom R108 je navrhnutých 18 parkovacích miest, ktoré nezabezpečia 
dostatočnú kapacitu pre 24 b.j., ale zároveň zamedzia využívať existujúce parkovacie miesta pri 
objekte R016, R017 a ploche R013.  

4) Zrušenie parkovacích miest na Ďurgalovej a namiesto toho vytvorenie dvoch cyklistických 
pásov, sa javí ako riešenie neexistujúceho problému. Podľa dennodenných skúseností je počet 
cyklistov zanedbateľný a preto nie je potrebné na existujúcej komunikácii vytvárať cyklistické pásy. 

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem zohľadniť uvedené pripomienky, návrh územného plánu 
v časti doprava dopracovať, v stabilizovanom území neuvažovať s jeho ďalším zahusťovaním, kým 

 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie, návrhom 
parkovacieho domu sa zvyšuje 
kapacitu statickej dopravy 
 
 
 
 
Neakceptuje sa, nakoľko 
predmetný pojazdný chodník 
slúži pre hasičský a záchranný 
zbor 
 
Berie sa na vedomie, návrh 
bude upravený tak, aby 
kapacita statickej dopravy bola 
riešená na vlastnom pozemku 
 
 
 
 
 
Neakceptuje sa, návrh cyklistic- 
kej trasy vyplýva z ÚGD 2015 
ako radiálna cyklotrasa R 22 
 
Berie sa na vedomie, návrh 
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sa nedorieši časová a vecná koordinácia výstavby. 
 

bude upravený v zmysle výroku 
vyhodnotenia pripomienok. 
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Miestny úrad Bratislava- Nové Mesto v zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 zákona Č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oznámil začatie 
prerokovania návrhu Územného plánu zóny Jelšová (ďalej len "ÚP"). 

Znenie textu návrhu ÚP a jeho grafické zobrazenie nie je možné akceptovat', a to najmä 
z nasledovných dôvodov: 

� Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere 
a vo verejnom záujme. a to na základe zákona a za primeranú náhradu (Ústava SR, čl. 20. 
ods. 4). ÚP však prekračuje podmienky vyvlastnenia v nevyhnutnej miere a vo verejnom 
záujme.  

� Návrh ÚP pre potreby verejnej statickej dopravy navrhuje hromadný parkovací dom pre 240 
parkovacích miest na parcele č. 5807 s označením U 105. Tento parkovací dom má byť 
postavený na parkovacích státiach v súkromnom vlastníctve vedľa obytného domu - 12. 
poschodový bytový objekt Stromová 9/A, bývalý areál Siemens (ďalej v texte aj len "bytový 
dom").  

� Parkovací dom má byť vybudovaný na pozemkoch v súkromnom vlastníctve, ktoré už slúžia 
statickej doprave, a to ako parkovacie miesta pre obyvateľov bytového domu.  

� Parkovací dom nie je možné umiestniť v tesnej blízkosti obytného objektu, nakoľko by došlo k 
zatieneniu priestorov slúžiacich ako byty a apartmány bytového domu a zvýšeniu už aj tak 
vysokej hlučnosti v areáli bytového domu.  

� Ďalší problém predstavuje bezpečnosť vstupu do obytného domu, kde obyvatelia priamo 
z vchodových dverí priamo vstupujú na cestu k parkovacím miestam, parkovací dom by túto 
"bezpečnost'" vstupu do obytného domu zhoršil. Rovnako v súčasnosti je kritický výjazd áut 
na Stromovú ulicu popri bytovom dome a popri pobočke Tatrabanky, a.s., kde je častý stret 
s chodcami do bytového domu, chodníkom k zastávke MHD a preťaženosťou Stromovej ulice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh HG rešpektuje vlastnícke 
vzťahy, reguluje výstavbu VPS 
 
 
V upravenom návrhu parkovací 
dom sa navrhne ako 2 podlaž. 
budova s 1PP +1NP z dôvodu 
zmeny funkčného využitia 
nebytových priestorov na byty v 
administratívnej budove. 
 
 
Návrh výšky HG bol upravený 
na 1 NP, ktorý je v súlade so 
svetlotechnickými 
požiadavkami na bývanie  
 
Berie sa na vedomie 
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spôsobenou blízkosťou Nemocnice na Kramároch a zásobovania prevádzok.  

� Dochádzalo by k neprimeranému znečisteniu ovzdušia obyvateľov bytového domu 
vybudovaním parkovacieho domu v bezprostrednom susedstve bytového domu.  

� Jedným z problémov je aj výjazd pri Uhrovej ulici, z ktorej sa realizuje zásobovanie prevádzok 
nachádzajúcich sa pred bytovým domom. Uvedené zásobovanie je už v súčasnosti v častej 
kolízii. Parkovacím domom s ďalšími 240 parkovacími miestami, by sa tento stav zhoršil. Nie 
je možné skrz neprimerane úzku cestu Uhrovej ulice a jej dopravnú priepustnosť, aby sa 
niečo také umožnilo.  

� Parkovací dom by spôsobil likvidáciu zelene a estetického prostredia obytného domu 
a znehodnotenie výhľadu obyvateľov bytového domu.  

� Pri posúdení potreby riešenia verejnej statickej dopravy by sa malo vziať do úvahy, že sa 
podarí vybudovať veľkogaráž na rohu Limbovej a Vlárskej ulice, ktorá z časti rieši nedostatok 
parkovacích miest v rámci verejnej statickej dopravy na Kramároch (informácia z časopisu 
Nové Mesto 11/2016).  

� V rámci VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územno-plánovacej dokumentácie sa 
uvádza: "Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je 
uplatniť požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia 
(nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia." Návrh 
parkovacieho domu podľa ÚP je v rozpore s touto požiadavkou.  

� V rámci riešenia stabilizovaného územia sa nachádzajú formy výstavby- bloková a ulicová 
pri Stromovej, areál Siemens. V súčasnosti už tam nie je areál Siemens, ale obytný priestor- 
bytový dom Stromová 9/ A.  

� Územie parkovacieho domu sa nachádza v urbanizovanom priestore mesta. Je teda 
z hľadiska dopravy hierarchicky najvyššie peší pohyb a za ním cyklistická doprava. Keďže 
do bytového domu Stromová 9/A je jediný možný vstup cez prejazdovú plochu, 
bezprostredne priľahlú k parkovacím miestam, na mieste ktorých sa navrhuje Parkovací dom, 
je nepochybné, že jeho umiestnením, by došlo k výraznému ovplyvneniu peších chodcov, 
najmä obyvateľov bytového domu Stromová 9/A. Uvedený návrh je preto v zjavnom rozpore s 
touto údajne najvyššou prioritou.  

� Logickými urbanistickými opatreniami, vyplývajúcimi z predpokladaného scenára vývoja je 

 
Berie sa na vedomie, HG je 
menej znečisťujúca ako 
otvorená parkovacia plocha 
 
HG bude slúžiť pre potreby 
bytového domu a obyvateľov 
predmetného územia 
 
Neakceptuje sa, návrh HG 
počíta so „zelenou strechou“ 
a je navrhnutý na ploche 
parkoviska 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
Neakceptuje sa, návrh HG je 
v súlade s ochranou životného 
prostredia 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
Návrh HG slúži pre potreby 
bytového domu a obyvateľov 
predmetného územia, popri HG 
je navrhnuté aj pešie prepojenie 
 
 
 
Berie sa na vedomie, dopravné 
riešenie je navrhnuté v súlade 
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vytvoriť kľudové jadrové územie s dominaciou rezidenčného bývania. Dovoľujeme si 
upozorniť, že lokalita Uhrová je aktuálne súčasťou relatívne kľudového územia, ktorému 
dominuje rezidenčné bývanie v bytovom dome Stromová 9/A a tiež v okolitých rodinných 
domoch a tento kľudový stav aktuálne narúša jedine zásobovacia činnosť niektorých 
prevádzok administratívneho objektu Stromová 9/B (napr. hluk a znečistenie spôsobované 
prevádzkami v danom objekte, napr. nerešpektovanie nočného kľudu a pod., na čo sa 
opakovane obyvatelia bytového domu Stromová 9/A sťažujú), pričom umiestnenie 
Parkovacieho domu a tiež obojsmerné sprejazdnenie ulice Uhrová a Jelšová by z tejto 
relatívne kľudnej lokality spravili lokalitu s intenzívnou dopravou a záťažou, čo by bolo 
v úplnom rozpore s uvedeným zámerom "vytvoriť kľudové jadrové územie ... ". Sme tiež 
presvedčení, že aktuálnemu stavu relatívne kľudového územia prospieva aj jednosmernosť 
ulíc Uhrová a Jelšová.  

� Vytvorené stavebné pozemky sú stabilizované a rešpektujú existujúce majetko-právneho 
usporiadanie územia." Upozorňujeme, že toto tvrdenie nie je pravdivé v prípade pozemkov, 
ktoré by mali podľa návrhu slúžiť na vybudovanie Parkovacieho domu. Ako vlastníci 
parkovacích miest na parcele č. 5807 sme doposiaľ nemali žiadnu informáciu o úvahách, 
resp. zámeroch na vybudovanie parkovacieho domu na daných parcelách a zásadne 
nesúhlasíme s jeho umiestnením na uvedenej parcele. Ako vlastníci uvedeného pozemku 
oznamujeme, že umiestnenie verejného parkovacieho domu na našej parcele by vôbec 
nerešpektovalo majetko-právne usporiadanie danej parcely, keďže by sa tak udialo proti 
našej vôli ako vlastníka danej parcely.  

� "Podľa Územného plánu hl.m SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov 01, 02, 03 a 05 je 
územie ďalej definované, ako stabilizované územie. Stabilizované územie je územie mesta, 
v ktorom územný plán hl.m SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov 01,02,03 a 05:  

o Ponecháva súčasné funkčné využitie.  

o Predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, 
nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter 
stabilizovaného územia  

"Z hľadiska zásad a regulatívov umiestnenia verejného dopravného vybavenia sa v zóne 
Jelšová nenachádzajú žiadne celomestské záujmy." Z daného nie je zrejmé, z akého dôvodu sa teda 
navrhuje vybudovanie Parkovacieho domu? Pre koho má vlastne slúžiť? Pre obyvateľstvo danej 

s ust. cestného zákona a jeho 
vykonávacích vyhlášok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh HG rešpektuje vlastnícke 
vzťahy, reguluje výstavbu VPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh HG rešpektuje vlastnícke 
vzťahy. Návrh ÚPN Z reguluje 
statickú a dynamickú dopravu 
obyvateľov zóny. 
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lokality nie je potrebný.  

� Vybudovanie Parkovacieho domu by predpokladalo značný zásah do vlastníckeho práva:  

a) Zásah do vlastníckeho práva - právo na nerušené užívanie majetku - bytov 
a apartmánov, vstup do bytového domu Stromová 9/ A 

b) Zásah do vlastníckeho práva vlastníkov parkovacích miest a vlastníkov pozemku, 
na ktorom sa navrhuje umiestnenie Parkovacieho domu - Aký zásah do vlastníckeho práva sa 
predpokladá? Predpokladá sa vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva? Akým 
spôsobom je podložená "nevyhnutná miera", s ktorou by malo dôjsť k zásahu do uvedeného 
vlastníckeho práva? Kde a ako je preukázaný verejný záujem, keď verejný záujem je nutnou 
podmienkou do takéhoto zásahu do vlastníckeho práva? Je vyčíslená náhrada za uvedený zásah 
do vlastníckych práv?  

� Dovolíme si ešte raz zopakovat', že celý text Návrhu ÚP a jeho grafické znázornenie 
vychádzajú zo stavu a rozborov z roku 2009, avšak nekorešpondujú so skutočným 
stavom v roku 2016, 2017. Nereflektuje zmenu areálu Siemensu na bytový dom.  

� Považujeme za potrebné, aby sa vzali do úvahy faktory, ktoré budú v budúcnosti pôsobiť 
na zníženie potreby parkovania v zóne Jelšová, ale nie sú v Návrhu nijako zapracované 
resp. zohľadnené (žiadame zapracovať a zohľadniť):  

V Návrhu ÚP nie sú nijako zohľadnené zámery novej parkovacej politiky hlavného 
mesta Bratislava, ktoré boli schválené 8.12.2016 mestom Bratislava formou všeobecne 
záväzného nariadenia a vďaka ktorým sa má o.i. aj na verejných priestranstvách znížiť 
počet parkujúcich vozidiel (čo sa ukazuje ako dosiahnuteľné napr. s ohľadom na pilotný 
projekt v časti Dlhé Diely) - z čoho teda pre budúcnosť bude vyplývať zníženie potreby 
na verejné parkovanie napr. na verejných komunikáciách (a teda uvoľnenie ich kapacít, ak 
sú preťažené). Žiadame Návrh prepracovať aj z ohľadom na uvedený dokument. Žiadame 
prehodnotiť požiadavky na statickú dopravu v zóne Jelšová s ohľadom na uvedené VZN.  

Vzhľadom na vyššie uvedené nesúhlasíme s navrhovaným Územným plánom zóny Jelšová a 
žiadame o zohľadnenie našich pripomienok a o zmenu Návrhu územného plánu zóny Jelšová. 

 

 
 
 
 
 
Návrh HG rešpektuje vlastnícke 
vzťahy. Návrh ÚPN Z reguluje 
statickú a dynamickú dopravu 
obyvateľov zóny. 
 
 
 
 
Vzhľadom na predĺžené časové 
spracovanie návrhu od prijatia 
zadania, nastali zmeny v území, 
ktoré bude reflektovať upravený 
návrh znížením HG na 1 NP. 
V súčasnosti je statická 
doprava poddimenzovaná 
a návrh jej kapacitu rieši 
v súlade s potrebami 
obyvateľov zóny  
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Na základe oznámenia o verejnom prerokúvaní Územného plánu zóny Jelšová, Bratislava – 
Kramáre, ktoré sa konalo dňa 08.12.2016 si Vám z pozície obyvateľa dotknutej oblasti dovoľujem 
zaslať stanovisko k navrhovanému územnému plánu zóny. 

Bola som už v minulosti účastná stretnutí na miestnom úrade, kde mala verejnosť možnosť 
predložiť svoje návrhy k realizácii predmetného územného plánu. Riešila sa zastavanosť územia 
a dynamická a statická doprava. V otázke zastavanosti boli pripomienky obyvateľov viac menej 
akceptované a aj zahrnuté do projektu. Problémom zostalo riešenie dopravy. Predložený návrh je 
neefektívny, finančne vysoko nákladný a z dôvodu financií aj ťažko realizovateľný. My obyvatelia, 
ktorí denne cestujeme vozidlami, sme predložili efektívnejší a výrazne lacnejší variant, ktorý je 
možný realizovať v podstate hneď a bez potreby vysokých finančných nákladov. 

Vytvorenie troch jazdných pruhov a svetelnej križovatky na Stromovej s odbočením 
do Hroznovej ulice nie je vôbec nutné. Do ulice Hroznová sme navrhovali vytvoriť vjazd na Stromovú. 
Hneď ďalšia na ňu nadväzujúca svetelná križovatka Stromová/Bárdošova opäť nie je efektívna. 
Vytvorenie troch jazdných pruhov v jednom smere a jedného pruhu v opačnom smere (smer 
do centra na Pražskú) je opäť neefektívny, ťažko realizovateľný pre nedostatok priestoru a finančne 
nákladný. Zákres odbočovacieho pruhu na Bárdošovu je navrhnutý tak, že by zabral dnešný chodník 
a nový chodník je kreslený v existujúcom parčíku pri kultúrnom centre. Kto pozná odbočenie 
zo Stromovej na Bárdošovú vie, že ide o dosť strmé stúpanie, ktoré v zime pri výraznom nasnežení 
a namrznutí spôsobuje vodičom značné problémy. Návrh posunúť odbočovací pruh do miesta 
terajšieho chodníka spôsobí, že odbočenie bude pod ostrejším uhlom, ktoré vytvorí a spôsobí ešte 
vyššiu strmosť ulice a tým zhoršenie dopravy v zimných mesiacoch. 

Návrh vytvoriť z Jakubíkovej ulice len výjazd na Stromovú pre všetky smery t.j. vľavo, 
vpravo, rovno bez existencie svetelnej križovatky spôsobí, že reálne sa bude dať odbočiť iba vpravo, 
pretože frekvencia vozidiel na Stromovej nedovolí „plynulé“ odbočenie vľavo a rovno. To radšej 
každý, kto bude chcieť ísť vľavo (do nemocnice, na Patrónku) prejde na semafor pri pošte (Jelšová) 
a vie, že na svetlách sa mu podarí odbočiť v kratšom čase. Na Jakubíkovej si aj teraz počkáte 
niekoľko minút kým odbočíte vľavo. 

Náš návrh bol urobiť z Jakubíkovej jednosmernú ulicu, ale opačne ako navrhujete, a to 
urobiť z nej vjazd do územia v smere zo Stromovej. Dnešné riešenie dopravy na Stromovej je 
pre náš návrh ideálny. Autobusová zastávka Magurská totiž pôsobí ako semafor. Autobusy a 
trolejbusy na danej zastávke zastavia vozidlá od nemocnice, navyše je tam plná čiara, ktorá 
zakazuje predbiehanie, čím je možné jednoducho odbočiť zo Stromovej vľavo do Jakubíkovej. 

 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
Dopravné riešenie je navrhnuté 
v súlade s ust. cestného zákona 
a jeho vykonávacích vyhlášok 
dopravným inžinierom a kladne 
prerokované s dotknutými 
orgánmi štátnej správy 
a subjektmi, ktorí zastupujú 
odborné organizácie v oblasti 
dopravy. 
 
 
 
 
Dopravné riešenie v upravenom 
návrhu bude obsahovať 
etapizáciu, vecnú a časovú 
koordináciu riešenia prestavby 
komunikácií a statickej dopravy. 
 
 
Dopravné riešenie, vypracované 
autorizovaným inžinierom pre 
dopravné stavby vyplýva 
z požiadaviek „Metodiky hl. m. 
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Rovnako nie je dnes problém odbočiť na Jakubíkovú v smere od Fakultnej nemocnice. 

Výjazd z Dolných Kramárov by zabezpečovala Jelšová ulica pri pošte. Váš návrh je urobiť tu 
obojsmerný prejazd pri zachovaní chodníkov na oboch stranách. Nechce sa veriť, že v tejto úzkej 
ulici sa dajú vytvoriť dva jazdné pruhy a dva chodníky bez zásahu do súkromných pozemkov. Ak by 
sa dva jazdné pruhy vytvoriť dali, potom využiť oba na výjazd na Stromovú. To zabezpečí, že 
na jeden časový interval na semafore vyjde na Stromovú ulicu oveľa viac áut. 

Z ulice Hroznová urobiť opäť len vjazd do Dolných Kramárov. Ide o realizáciu okamžitú bez 
potreby budovania svetelnej križovatky. 

Navrhovaný pripájací pruh na Pražskú ulicu je absolútne bezpredmetný. Na Pražskú ulicu sa 
dá dostať pohodlne cez Stromovú aj v čase najväčšej intenzity dopravy. Zaujímavejší by bol opačný 
návrh a to urobiť z Pražskej ulice vjazd na Ďurgalovú ulicu. Tento vjazd by obyvatelia Dolných 
Kramárov využívali oveľa viac, pretože by z centra nemuseli odbočovať na Stromovú, ale Ďurgalova 
by ich rýchlejšie dostala domov. Nestáli by na žiadnych svetelných križovatkách, boli by hneď 
vo svojich uličkách. 

Čo sa týka parkovania na Jahodovej ulici pri bytových domoch (pôvodne na chodníkoch a aj 
novovytvorené na pozemkoch), s tým sa dá súhlasiť, ale rieši to problém len obyvateľov Jahodovej 
ulice v danej časti. Veľká časť parkovacích miest sa zrušila, dobudovali sa chodníky, ktoré sú 
miestami úplné zbytočné ako napr. smerom k nemocnici. Veď tam chodí minimum ľudí. Rovnako tak 
prechody pre chodcov. Opäť nie je až tak potrebné. 

Predložený návrh statickej a dynamickej dopravy je nereálny a veľmi predražený. V celom 
území vypadlo veľké množstvo parkovacích miest (Hroznová, Royova, Jelšová, Jahodová 
pri detskom ihrisku), ako sa nahradia? Kde sa bude parkovať? 

Navrhované riešenie statickej a dynamickej dopravy je horšie ako terajší existujúci stav, preto v tejto 
časti s návrhom územnej zóny nemožno súhlasiť. 

SR Bratislavy“ a nebolo 
odbornými pracovníkmi 
Magistrátu záporne prerokované 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa, v upravenom 
návrhu vypustiť dopravné 
pripojenie na Pražskú ul. 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
Dopravné riešenie v Návrhu 
územného plánu zóny je na – 
vrhnuté v zmysle ust. cestného 
zákona a jeho vykonávacích 
vyhlášok autorizovaným 
dopravným inžinierom. 

47-54 Fyzická osoba, list zo dňa 20.01.2017  

Na základe verejného prerokovávania „Územného plánu zóny Jelšová, Bratislava - Kramáre", 

ktoré sa konalo dňa 8.12.2016 o 17:00 hod. v Dome kultúry na Stromovej ulici si Vám dovoľujem 

zaslať moje stanovisko k navrhovanému územnému plánu zóny. 
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Osobne som sa zúčastnila stretnutí, ktoré boli na konci roku 2015 a na začiatku roka 2016 

na Miestnom úrade, kde mala verejnosť možnosť predložiť svoje návrhy k realizácii predmetného 

územného plánu. Riešila sa zastavanosť územia, dynamická a statická doprava. Predložený návrh je 

veľmi neefektívny, finančne náročný a ťažko realizovateľný. 

K problému zastavanosti boli niektoré pripomienky obyvateľov akceptované a zahrnuté 

do projektu. Výhrady mám k ďalším nárastom bytov v stabilizovanom území, kde na pozemkoch 

ktoré boli zastavané doteraz rodinnými domami sa majú podľa projektu zmeniť na väčšie obytné 

domy s väčším počtom bytov - ide napr. o plochy P008 a U102. Na pozemku R108 (záhrada 

bývalých jasieľ s veľmi peknou zeleňou) má podľa projektu vyrásť bytový dom s 24 bytmi, táto 

výstavba by veľmi zhoršila životné prostredie celej lokality, či už počas výstavby ale aj po nej. 

Výstavba vyvolá nárast dopravy ako statickej tak i dynamickej. 

Dynamická doprava v projekte zóny je veľmi nešťastne riešená (je to veľmi dobre vidieť 

na videu ktoré je súčasťou návrhu zóny), preto navrhujem: 

- križovatku Stromová - Jakubíková zmeniť len na vjazd do územia (pre lepšie rozhľadové pomery) 

- svetelnú križovatku Stromová - Jelšová (pri súčasnej pošte) riešiť ako výjazd na Stromovú 

s dvomi pruhmi so samostatným odbočením vľavo a združeným pruhom pre odbočenie vpravo 

a pre priamy smer na Bárdošovú (časť pozemku patrí súkromnému vlastníkovi). 

- križovatku Stromová - Hroznová ponechať v súčasnom stave; 

- vybudovanie nového pripojenia z Pražskej ulice na Ďurgalovú ulicu navrhujem ako pravé 

pripojenie do územia (pozemok je na území mestskej časti Staré mesto). 

Za najväčší problém považujem nedostatočné riešenie statickej dopravy - parkovanie. Súčasný stav 

 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
Regulácia v návrhu ÚPN zóny 
spodrobňuje platný Územný 
plán hl. mesta SR Bratislavy, r. 
2007 v znení ZaD, predmetné 
územie R 108 je stavebným  
pozemkom a návrh regulácie 
v zóne ho podrobne zadefinuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopravné riešenie v Návrhu 
územného plánu zóny je na – 
vrhnuté v zmysle ust. cestného 
zákona a jeho vykonávacích 
vyhlášok autorizovaným 
dopravným inžinierom, dotknuté 
orgány v oblasti dopravy 
nevzniesli námietky voči návrhu 
riešenia 
 
Akceptuje sa, v upravenom 
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statickej dopravy je, aj bez plánovaných stavieb nových bytových jednotiek veľmi kritický. 

Projekt rieši parkovanie výstavbou parkovacieho domu s kapacitou 240 parkovacích miest, 

výstavba je navrhnutá na súkromných pozemkoch. Pochybujem, že existujúci vlastníci budú súhlasiť 

s touto stavbou. Neviem si dosť dobre predstaviť veľkosť budovy do ktorej sa má zmestiť 240 áut - to 

bude budova s desiatimi podlažiami? Nesúhlasím aby sa zrušili parkovacie miesta na Jahodovej, 

Jelšovej, Uhrovej a Ďurgalovej ulici - kde budú obyvatelia parkovať? Vybudovanie nových 

parkovacích miest na súkromných pozemkoch nie je ani reálne nakoľko ide o plochy buď súčasná 

zeleň alebo betónové plochy ktoré sú nedostupné pre výškový rozdiel, (domy sú z obdobia 60. a 70. 

rokov minulého storočia). Navrhovaný cyklistický chodník na Ďurgalovej ulici ktorý zrušil parkovanie 

je podľa mňa zbytočný - počet cyklistov je zanedbateľný. 

Navrhované riešenie v projekte zóny vytvára dojem, že tvorcovia nie sú dostatočne 

oboznámení s reálnou situáciou v danej oblasti a vychádzali len z teoretických a mapových 

podkladov. Vypracovaný plán zóny zhoršuje súčasný existujúci stav, preto s týmto návrhom územnej 

zóny nemôžem súhlasiť. 

Územný plán zóny by mal zlepšiť súčasný stav bývania obyvateľov a nie ho zhoršiť. 

návrhu vypustiť dopravné 
pripojenie z Ďurgalovej ul. na 
Pražskú ul 
Berie sa na vedomie. 
 
V súčasnosti je statická doprava 
poddimenzovaná a návrh jej 
kapacitu rieši v súlade 
s potrebami obyvateľov zóny.  
Návrh výšky HG bol upravený 
na 1 NP, ktorý je v súlade so 
svetlotechnickými 
požiadavkami na bývanie  
Berie sa na vedomie. 
Návrh cyklistickej trasy vyplýva 
z ÚGD 2015 ako radiálna 
cyklotrasa R 22 
 
Berie sa na vedomie, dopravné 
riešenie je vypracované 
autorizovaným inžinierom pre 
dopravné stavby 
 
Berie sa na vedomie 

 55 Fyzická osoba 

List zo dňa 17.01.2017  

 
S hromadným parkovacím domom na parcele č. 5807 v kat. území Vinohrady s označením U 105, 
nesúhlasím z nasledovných dôvodov: 

� Parkovací dom sa má postaviť na súkromných pozemkoch vlastníkov bytov na Stromovej 
ulice 9/A. Parkovacie miesta sú zapísané na listoch vlastníctva a ich kúpa bola povinná 
ku kúpe bytu. 

� Bytový dom na Stromovej ulici 9/A obývajú mnohé rodiny s deťmi. Znečistenie z áut nie je 

 
 
 
 
 
Neakceptuje sa. 
Návrh HG rešpektuje vlastnícke 
vzťahy. Návrh ÚPN Z reguluje 
statickú a dynamickú dopravu 
obyvateľov zóny. 
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prospešné pre ich zdravý vývoj. Dochádzalo by k neprimeranému znečisteniu ovzdušia.  

� Parkovací dom by spôsoboval neúmerný nárast hluku už k súčasnému hluku zo zásobovania 
obchodu s potravinami a reštaurácie.  

� Došlo by k absolútnej likvidácii všetkej zelene v okolí bytového domu.  

� Parkovací dom, ako je prezentované v návrhu, má byt' postavený v tesnej blízkosti bytového 
domu, čím by sa znížila svetelnosf bytov na prvých poschodiach a premenili by sa 
na pivničné byty. Byty by stratili svoju trhovú hodnotu. 

� Podľa ods. 4 článku 20 Ústavy SR je vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho 
práva možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme. Mám za to, že postavenie 240 
parkovacích miest a zrušenie 80 tích parkovacích miest nie je vo verejnom záujme. 
V prípade parkovacieho domu nie je preukázaný verejný záujem.  

� Vlastníci dotknutých parkovacích miest neboli oslovení aby sa k návrhu územného plánu 
vyjadrili. 

Na základe vyššie uvedených pripomienok žiadam neschválenie územného plánu Zóna Jelšová ulica 
a vyňatie stavby parkovacieho domu z územného plánu. 

Berie sa na vedomie 
 
Kapacita HG bude znížená 
a hluk z áut je nižší v HG ako 
na otvorenej parkovacej ploche. 
 
HG s 1NP rešpektuje 
svetlotechnické požiadavky 
bytového domu. 
 
 
 
HG nebude navrhnutá ako 
VPS. 
 
 
Neakceptuje sa, prerokovanie 
bolo oznámené v súlade s § 23 
stavebného zákona. 
Neakceptuje sa. Upravený návrh 
ÚPN Z Jelšová bude opäť 
prerokovaný. 

 56 Fyzická osoba 

List zo dňa 16. 01.2017 

 
K návrhu územného plánu zóny Jelšová, ako bol prezentovaný na stretnutí dňa 8.12.2016 v Dome 
kultúry na Stromovej ulici, mám pripomienku k dopravnému riešeniu: 

� Vzhľadom k vlastníckym pomerom sa nedá sa reálne predpokladať realizácia hromadných 
garáží na Uhrovej ulici- predtým parkovisko spoločnosti Siemens čím sa prehlbuje deficit 
v statickej doprave.  

� Navrhované riešenie obojsmernej JeIšovej pred budovou pošty 37 si vyžaduje záber zelene, 
resp. súkromného dvora domu na Stromovej 15 a zmenu šikmého parkovania pred budovou 
pošty. Vyžaduje sa pritom aj rozšírenie Stromovej pred Domom kultúry- na úkor zelene. 

 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
Návrh HG rieši reguláciu 
statickej dopravy. 
 
Neakceptuje sa. 
Návrh dopravného riešenia je  
v súlade s ust. cestného 
zákona a reguluje stavebnými 
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V súčasnosti je tento zámer nereálny.  

� Naopak nie je dôvod na rušenie obojsmernej dopravy po Jakubíkovej, ktorá je v súčasnej 
podobe funkčná bez potreby stavebných zásahov. Táto ulica, spolu s Hroznovou 
a Opavskou postačuje na prístup aut do zóny.  

� Navrhovaný výjazd zo (starej) Pražskej na Bmenskú so zrýchľovacím pruhom 
pred zastávkou Hroboňova sa, najmä pri využiteľnosti iba zo smeru od Uhrovej, javí 
nadbytočný, lebo úplne postačuje súčasný stav- možnosť výjazdu smerom na Patrónku 
po Hroznovej a Stromovej, alebo Opavskej. Na miesto toho by bolo žiadúce tu realizovať 
ďalšie kolmé parkoviská na (starej) Pražskej.  

� Čiastkovým riešením deficitu parkovacích miest v zóne by bolo zjednosmemenie polokruhu 
Uhrova – Jahodová - Ďurgalova (príloha), čím by sa jednak zlegalizoval súčasný stav 
s parkovaním na Ďurgalovej, resp. umožnilo by sa parkovanie aj tam, kde sa zatiaľ vzhľadom 
k prítomnosti policajtov na Jahodovej neparkuje. 

� Svetelne riadená križovatka Stromovej s Hroznovou sa zatiaľ nejaví byt' potrebnou- 
nedochádza tu zbytočnému zdržaniu, naopak žiadúcou by bolo inteligentné svetelné riadenie 
križovatiek Jakubíkovej a Magurskej so Strornovou a najmä Vlárskej s Limbovou 
a Stromovou. Zrejme sú dostupné aj štatistiky, kde sa vykazujú dopravné nehody, 
predpokladám, že by podopreli tento môj názor. 

čiarami zástavbu v zóne 
Neakceptuje sa. 
Súčasné šírkové parametre 
nespĺňajú normu obojsmernej 
komunikácie 
Akceptuje sa, v upravenom 
návrhu vypustiť dopravné 
pripojenie z Ďurgalovej ul. na 
Pražskú ul 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
Dopravné riešenie, vypracované 
autorizovaným inžinierom pre 
dopravné stavby vyplýva 
z požiadaviek „Metodiky hl. m. 
SR Bratislavy“ a nebolo 
odbornými pracovníkmi 
Magistrátu záporne prerokované 
 
 

 57 Fyzická osoba 

List zo dňa 20. 01. 2017 

 
K predloženému návrhu ÚPZ Jelšová predkladám nasledovné pripomienky. 

Navrhujem: 

1)  Obojsmerné sprejazdnenie ulice Jakubíkova v úseku medzi hlavnou cestou - Stromová a ulicou 
Jahodová, zrušenie 5 parkovacích miest  
2)  Obojsmerné sprejazdnenie ulice Jakubíkova v úseku medzi ulicou Jahodová a ulicou Jelšová  
3)  Obojsmerné sprejazdnenie ulice Jelšová v úseku medzi ulicou Uhrová a ulicou Jakubíkova 

Odôvodnenie k bodu 1):  

Uvedený úsek je v súčasnosti obojsmerne prejazdný a takéto riešenie sa javí z hl'adiska 
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každodenného využívania ako vel'mi vhodné. Jediným problémom v súčasnosti je, že vozovka je 
zúžená na jeden prejazdný pruh a autá sa tam musia navzájom púšťať, čo spôsobuje dosť vel'ké 
komplikácie. Zúženie do jedného pruhu je spôsobené tým, že sa tam nachádza päť parkovacích 
miest. Keby tam neboli, cesta by bola ovel'a prejazdnejšia. Navyše tade jazdia aj nákladné autá OLO 
a zásobovanie nemocnice. Často sa stane aj to, že parkujúci nestojí úplne na kraji a vtedy je prejazd 
naozaj komplikovaný. Zrušením 5 parkovacích miest a plným sprejazdnením tejto krátkej, ale 
v súčasnosti logisticky najzaťaženejšej časti celej zóny, keďže je jediným jej vstupom, by sa veľmi 
pomohlo doprave v celej zóne Jelšová. V prípade, že sa v zmysle predloženého ÚPZ vybuduje aj 
nový vstup do celej zóny ulicou Jelšová, považujem za potrebné ponechať funkčný aj tento pôvodný 
vstup do zóny, jednak aby sa rozložilo celkové zaťaženie vchádzajúcimi a vychádzajúcimi 
automobilmi ale aj preto, aby v prípade akejkoľvek nepredvídateľnej situácie, napr. rozkopávky 
(ktorých tu mimochodom býva veľa a často z dôvodu veľmi zlého stavu rozvodov plynu a vody) 
na jednej z uvedených ciest, bolo možné využívať alternatívnu prístupovú komunikáciu. Navyše sa 
na uvedenom úseku Jakubíkovej nachádza aj prechod pre chodcov využívaný hlavne mamičkami 
s kočíkmi a malými deťmi, keďže smeruje na detské ihrisko. V súčasnosti tam parkujúce autá im 
znemožňujú výhľad na cestu a tým veľmi komplikujú bezpečný prechod cez vozovku. Tento fakt 
považujem z hľadiska bezpečnosti detí za dôležitý a žiadam Vás aby ste mu venovali dostatočnú 
pozornosť. Myslím si, že zamedzením parkovania v tejto časti cesty by sa zvýšila bezpečnosť detí, 
lebo by už z dial'ky videli prichádzajúce autá. Ako rodič to pokladám za prioritné. Zrušenie 5 
parkovacích miest nezhorší uč aj tak zlú situáciu s parkovaním. 5 miest je zanedbatel'ný počet 
s celkovými potrebami tejto zóny. Benefit, ktorým bude obojsmerné sprejazdnenie a zvýšenie 
bezpečnosti vysoko presahuje stratu 5 parkovacích miest na tejto najzaťaženejšej ceste v zóne 
Jelšová. Tieto miesta je možné navyše zriadiť hneď za križovatkou na ulici Jahodová, v smere 
na ulicu Uhrová, kde je v súčasnosti zákaz státia. V prípade potreby, je v tejto časti ulice Jakubíkova 
možné vozovku v páse zelene medzi cestou a detským ihriskom aj rozšíriť, dobudovať cyklistický 
chodník, resp. chodník pre peších.  

Odôvodnenie k bodu 2):  

Uvedený úsek je v súčasnosti obojsmerne prejazdný a takéto riešenie sa javí z hl'adiska 
využívania ako vel'mi vhodné. Napriek tomu, že vozovka je úzka, z oboch prístupových strán je 
prehl'adná a každodenná prax dokazuje, že vodiči (najmä obyvatelia) sa k sebe správajú ústretovo 
a dávajú si navzájom prednosť a nenastávajú tu žiadne komplikácie. Uvedený úsek je navyše vel'mi 
málo frekventovaný, preto tu nedochádza k žiadnym kolíziám. Jeho zjednosmernením by sa 
zbytočne neúmerne zahustila doprava na okolitých uliciach Jahodová a Jelšová. Ako príklad 

Dopravné riešenie je navrhnuté 
v súlade s ust. cestného zákona 
a jeho vykonávacích vyhlášok 
dopravným inžinierom a kladne 
prerokované s dotknutými 
orgánmi štátnej správy 
a subjektmi, ktorí zastupujú 
odborné organizácie v oblasti 
dopravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptuje sa. 
Súčasné šírkové parametre 
nespĺňajú normu obojsmernej 
komunikácie, nie je zabezpečená 
plynulosť premávky. 
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uvádzam, že všetci majitelia hromadných garáží na Jakubíkovej a Jelšovej ulici ako aj všetci majitelia 
bytov a RD v tejto časti ulice Jakubíkova, ulice Jelšová a časti ulice Royová by podl'a nového návrhu 
riešenia dopravy museli používať dlhšiu a upozorňujem že iba jedinú obchádzkovú trasu z Uhrovej 
cez Jelšovú, ktoré by zbytočne zahustili.  

Odôvodnenie k bodu 3):  

Uvedený úsek je v súčasnosti obojsmerne prejazdný a takéto riešenie sa javí z hl'adiska 
využívania ako vel'mi vhodné. V nadväznosti na bod 2) by bolo logické a vhodné zachovať existujúci 
stav, keď je uvedený úsek cesty obojsmerne prejazdný. V prípade zjednosmernenia dôjde 
k zbytočnému dopravnému zahusteniu Jelšovej, Jakubíkovej a dokonca aj Royovej ulice. Navyše 
treba poznamenať, že obojsmernosť tejto časti využívajú nákladné vozidlá spol. OLO, 
zjednosmernením by mali vel'ký problém s prejazdnosťou, keďže ulice v tejto časti sú úzke a 90-
stupňové križovatky rozmerovo malé. Taktiež by sa neúmerne a nezmyselne zahustil úsek ulice 
Jakubíkova, spomínaný v bode 2). 

Všetky uvedené pripomienky vychádzajú z mojich každodenných motoristických skúseností. Osobne 
som presvedčený, že akceptovaním mojich pripomienok by sa vel'mi pomohlo doprave a ocenilo by 
to vel'a obyvatel'ov tejto časti. 

Verím, že si moje návrhy podrobne preštudujete a v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností 
som Vám k dispozícii. Taktiež si Vás dovoľujem požiadať, aby ste mi Vaše stanovisko k predloženým 
pripomienkam písomne oznámili. 

 
 
 
 
 
 
 
Dopravné riešenie je navrhnuté 
v súlade s ust. cestného 
zákona a jeho vykonávacích 
vyhlášok autorizovaným 
dopravným inžinierom. 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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List zo dňa 16.01.2017  
        Po verejnom prerokovaní dokumentu Územný plán zóny Jelšová v decembri 2016 dovoľujem si 
poslať pripomienky k tomuto materiálu, ktoré som v júli 2016 predložila odboru starostlivosti o životné 
prostredie OÚ Bratislava. 

Na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava Nové Mesto bol uverejnený Oznam 
o strategickom dokumente Územný plán zóny Jelšová. Bratislava - Kramáre. Z pozície obyvateľky 
dotknutej oblasti si dovoľujem zaslať stanovisko k navrhovanému územnému plánu zóny. 

Za podstatné v návrhu považujem dodržanie podmienok pre stabilizované územie 
s vylúčením možných pokusov o zasadenie vysokopodlažných a hmotnostne rušivých objektov 
medzi existujúcu zástavbu. Pri uvažovaní akejkoľvek ďalšej výstavby treba brať do úvahy už teraz 
neúnosnú dopravnú situáciu vzhľadom na ulice, ktorých šírka nie je prispôsobená nárokom, ktoré 

 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
Akceptuje sa. 
Návrh riešenia ÚPN zóny je 
v súlade s ÚPN hl. m. SR 
Bratislavy. 
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ďalšia výstavba spôsobí. A tak hlavným problémom zostáva riešenie dopravy, a to ako dynamickej, 
tak i statickej. Predložený návrh je v tomto smere ťažko realizovateľný, a to z hľadiska nákladov i 
efektívnosti. 

Vytvorenie troch jazdných pruhov a svetelnej križovatky na Stromovej s odbočením 
do Hroznovej ulice nie je nutné. Z ulice Hroznová sme na stretnutiach na MÚ navrhovali vytvoriť 
výjazd na Stromovú s prikázaným odbočením vpravo. Hneď ďalšia na ňu nadväzujúca svetelná 
križovatka Stromová/Bárdošova pravdepodobne nebude vôbec realizovateľná. Riadenie križovatky 
svetelnou signalizáciou, ako znázorňuje aj priložené video, by bolo veľmi náročné a pri najmenšom 
výpadku signalizácie alebo kolízie by spôsobilo chaos, ktorý by mohol vyústiť do úplnej 
nepriechodnosti Stromovej ulice. Stromová je v súčasnosti hlavnou komunikáciou k zdravotníckym 
zariadeniam. Aj za predpokladu budúceho uzavretia NsP zostávajú v území ďalšie zdravotnícke 
objekty, Detská nemocnica, NOÚ a ÚKVCH, pričom najmä pri srdciarskych problémoch ide často 
o minúty a prípadné zdržania môžu ohrozovať životy. V tejto súvislosti by stálo za úvahu vrátiť sa 
k dávno uvažovanej náhradnej komunikácii z Pionierskej cez vinohrady na Kolibu, čo by v prípade 
núdze mohlo pomôcť obísť vysoko frekventovanú Stromovú ulicu. 

Parkovanie na Jahodovej ulici by sa zefektívnilo vytvorením šikmých parkovacích miest 
na doteraz k parkovaniu vyhradenom chodníku na jednej strane ulice. Rozhodne by nebolo vhodné 
zabrať terajšie zelené plochy pred bytovými domami na druhej strane ulice. Niekoľko nových 
parkovacích miest na úkor zelene problém s parkovaním nevyrieši a odstránenie stromov 
a trávnatého porastu, ktorý by si to vyžadovalo, spôsobí z hľadiska životného prostredia viac škody. 
Uvažované zrušenie parkovacích miest na jednotlivých uliciach nedokáže nahradiť predpokladaný 
parkovací dom, ktorý by okamžite obsadili majitelia „apartmánových“ bytov v bývalom objekte 
Siemensu, aby mohli dokladovať parkovací priestor ako podmienku na zmenu z dočasných 
obyvateľov apartmánových bytov na trvalých majiteľov bytov a takto byť evidovaní v katastri, čo sa 
už deje. 

Pri uvažovaní potrebných parkovacích miest by bolo vhodnejšie vychádzať z počtu bytových 
jednotiek a firiem v danej oblasti a nie zo štatistických údajov o počte obyvateľov, lebo starí 
obyvatelia vymierajú, ale byty sú prenajímané dedičmi nájomníkom, ktorí majú trvalé bydlisko mimo 
Bratislavy. Nájomníci jednej bytovej jednotky často využívajú aj viacero áut. V prípade firiem 
sídliacich v danej oblasti - či už v bytoch alebo vo firemných objektoch - zaberajú parkovacie miesta 
ich zamestnanci i klienti. 

Navrhované riešenie statickej a dynamickej dopravy vytvára dojem, že tvorcovia nie sú dostatočne 

 
 
 
 
Dopravné riešenie v upravenom 
návrhu bude obsahovať 
etapizáciu, vecnú a časovú 
koordináciu riešenia prestavby 
komunikácií a statickej dopravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmena účelu využitia  
nebytových priestorov na bytové 
je v kompetencií stavebného 
úradu, ktorý posudzuje žiadosti 
aj z hľadiska zabezpečenia 
statickej dopravy. 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 
PM je potrebné počítať na BJ, 
Návrh statickej dopravy 
požadujeme riešiť etapizáciou 
v zmysle §13 ods. 4, písm. j). 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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oboznámení s reálnou situáciou v danej oblasti a vychádzali len z teoretických a mapových 
podkladov. 
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List zo dňa 23.01.2017  

Po verejnom prerokovaní návrhu Územného plánu zóny Jelšová, chcem vyjadriť nesúhlas 
k investičnému zámeru výstavby bytového domu na Royovej ulici, pozemok 5487/2 a 5487/73. 

Z dôvodu nedostatočnej ustúpenej uličnej čiary pozemku od už existujúceho bytového domu 
na Royovej ulici a pre nedostatočnú kapacitu umiestnenia ďalších motorových vozidiel tak ako 
pre statickú dopravu, tak aj pre dynamickú. Ďalej z dôvodu zatienenia výhľadu majiteľov bytov 
a taktiež okolitých rodinných domov. 

Po zastavaní predmetného územia sa zníži, už teraz nízke, zastúpenie verejnej zelene 
a uličnú sieť nie je možné kapacitne rozširovať, berúc do ohľadu zástavbu typu rodinných domov 
s pestovanými predzáhradkami, ktorých obmedzenie resp. zrušenie by znamenalo iba zhoršenie 
životného prostredia. A preto žiadam preriešenie verejného priestoru na zmieňovanom území 

Navrhujem maximálnu prípustnú zástavbu na pozemku: 

 
- vybavenosť pre oddych, šport a iné účelové zariadenia 
- rodinný dom 1+1 poschodie 

 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie.  
Návrh regulácie v ÚPN zóny je 
prísnejší ako v súčasne 
platnom územnom pláne 
mesta. 
 
Berie sa na vedomie.  
 
 
 
 
RD je navrhnutý v súlade s ust. 
stavebného zákona, a to max. 
2+ podkrovie alebo ustúpené 
podlažie 
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List zo dňa 20.01.2017  

Na základe verejného prerokovávania „Územného plánu zóny Jelšová, Bratislava - 

Kramáre", ktoré sa konalo dňa 8.12.2016 o 17:00 hod. v Dome kultúry na Stromovej ulici si Vám 

dovoľujem zaslať moje stanovisko k navrhovanému územnému plánu zóny. 

K Územnému plánu zóny Jelšová boli stretnutia s obyvateľmi na Miestnom úrade na konci 

roku 2015 a na začiatku roka 2016, kde obyvatelia pripomienkovali predmetný plán. Niektoré 

 
 
 
 
Berie sa na vedomie.  
 
 
 
 
Berie sa na vedomie.  
Návrh regulácie v ÚPN zóny je 
podrobnejší a tým aj prísnejší 
ako v súčasne platnom 
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pripomienky obyvateľov boli čiastočne zapracované a niektoré spracovateľ plánu vôbec 

neakceptoval. Predložený plán zóny vôbec nevylepšuje súčasnú situáciu zastavanosti územia a ani 

nezlepšuje statickú a dynamickú dopravu. 

Výhrady mám k ďalším nárastom bytov v stabilizovanom území, kde na pozemkoch ktoré boli 

zastavané doteraz rodinnými domami sa majú podľa projektu zmeniť na väčšie obytné domy 

s väčším počtom bytov - ide napr. o plochy P008 a U102. Na pozemku R108 (záhrada bývalých 

jasieľ s veľmi peknou zeleňou) má podľa projektu vyrásť bytový dom s 24 bytmi, táto výstavba by 

veľmi zhoršila životné prostredie celej lokality, či už počas výstavby ale aj po nej. Výstavba vyvolá 

nárast dopravy ako statickej tak i dynamickej. 

Nesúhlasím s dynamickou dopravou ktorá je v projekte zóny navrhnutá, preto navrhujem 

nasledovné: 

- vjazd zo Stromovej ulice na Jakubíkovú ulicu zmeniť z obojsmernej premávky na jednosmernú 

a to len na vjazd do územia (pre lepšie rozhľadové pomery); 

- križovatku Stromová - Hroznová ponechať v súčasnom stave; 

- svetelnú križovatku Stromová - Jelšová (križovatka pri pošte), ak sa ju podarí zväčšiť na dva 

pruhy (asi bude nutné vyvlastnenie súkromných pozemkov - čo bude nebude asi jednoduché) 

navrhujem riešiť ako výjazd na Stromovú s dvomi pruhmi so samostatným odbočením vľavo 

a združeným pruhom pre odbočenie vpravo a pre priamy smer na Bárdošovú ulicu; 

- vybudovanie nového pripojenia z Pražskej ulice na Ďurgalovú ulicu je navrhnuté cez súkromný 

pozemok (patrí MČ Staré Mesto), ak by sa predmetná cesta budovala tak ju navrhujem zmeniť 

ako pravé pripojenie do územia; 

- nesúhlasím s navrhovaným pojazdným chodníkom Jelšová - Royova, výškové prevýšenie je veľmi 

územnom pláne mesta 
nakoľko reguluje výstavbu na 
pozemok. 
 
 
Regulácia P008 a U102 
reflektuje na súčasný stav, kde 
sú skolaudované bytové domy, 
v R 108 je návrh bytového 
domu v súlade s kódom 501 
v zmysle ÚPN hl. m. SR 
Bratislavy. 
 
 
 
Dopravné riešenie v Návrhu 
územného plánu zóny je na-
vrhnuté v zmysle ust. cestného 
zákona a jeho vykonávacích 
vyhlášok autorizovaným 
dopravným inžinierom, dotknuté 
orgány v oblasti dopravy 
nevzniesli námietky voči návrhu 
riešenia. 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa, v upravenom 
návrhu vypustiť dopravné 
pripojenie z Ďurgalovej ul. na 
Pražskú ul. 
Neakceptuje sa, nakoľko 
predmetný pojazdný chodník 
slúži pre hasičský a záchranný 
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veľké, existujúce schody sú pre chodcov vyhovujúce aj v zimných mesiacoch. 

Za najväčší problém považujem nedostatočné riešenie statickej dopravy - parkovanie. Súčasný 

stav statickej dopravy je, aj bez plánovaných stavieb nových bytových jednotiek veľmi kritický. 

Projekt rieši parkovanie výstavbou parkovacieho domu s kapacitou 240 parkovacích miest, 

výstavba je navrhnutá na súkromných pozemkoch. Pochybujem, že existujúci vlastníci budú súhlasiť 

s touto stavbou. Neviem si dosť dobre predstaviť veľkosť budovy do ktorej sa má zmestiť 240 áut - to 

bude budova s desiatimi podlažiami? Nesúhlasím aby sa zrušili parkovacie miesta na Jahodovej, 

Jelšovej, Uhrovej a Ďurgalovej ulici - kde budú obyvatelia parkovať? Vybudovanie nových 

parkovacích miest na súkromných pozemkoch nie je ani reálne nakoľko ide o plochy buď súčasná 

zeleň alebo betónové plochy ktoré sú nedostupné pre výškový rozdiel (výkres č. 03). Navrhovaný 

cyklistický chodník na Ďurgalovej ulici ktorý zrušil parkovanie je podľa mňa zbytočný - počet cyklistov 

je zanedbateľný. 

Bolo by vhodné najskôr vyriešiť parkovací dom a potom rušiť existujúce parkovacie miesta 

na jednotlivých uliciach. 

Navrhované riešenie v projekte zóny vytvára dojem, že tvorcovia nie sú dostatočne 

oboznámení s reálnou situáciou v danej oblasti a vychádzali len z teoretických a mapových 

podkladov. Navrhované riešenie v projekte zhoršuje terajší existujúci stav, preto s návrhom územnej 

zóny nemôžem súhlasiť a požadujem návrh územného plánu dopracovať. 

Navrhované riešenie v projekte zhoršuje súčasný existujúci stav, preto s návrhom územnej 

zóny nemôžem súhlasiť. 

zbor. 
 
V súčasnosti je statická doprava 
poddimenzovaná a návrh jej 
kapacitu rieši v súlade 
s potrebami obyvateľov zóny.  
Návrh výšky HG bol upravený 
na 1 NP, ktorý je v súlade so 
svetlotechnickými 
požiadavkami na bývanie  
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
Návrh cyklistickej trasy vyplýva 
z ÚGD 2015 ako radiálna 
cyklotrasa R 22. 
 
 
Dopravné riešenie v upravenom 
návrhu bude obsahovať 
etapizáciu, vecnú a časovú 
koordináciu riešenia prestavby 
komunikácií a statickej dopravy. 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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List zo dňa 20.01.2017  

ÚP je potrebné zosúladiť s rozborom dopravnej situácie oblasti v zmysle môjho doporučenia 
Ing. Zelinovi, v ktorom poukazujem na nutnosť zhodnotenia reálnych podmienok územia na jeho 
vývoj. Doteraz vypracované materiály v tomto smere sú nepresvedčivé a nevystihujú reálne možnosti 
uplatnenia v ÚP zóny. Je to nízkokapacitná existujúca komunikačná sieť bez reálnej možnosti jej 
posilenia už aj pre súčasné potreby. 

„Zaštuplované" územie, napojené len jedinou Stromovou na mestskú komunikačnú sieť 
vylučuje akékoľvek možnosti rozvoja oblasti. Negatívny vplyv statickej dopravy nemocnice akad. 
Dérera pomery len komplikujú a bez jeho vylúčenia je organizácia územia neriešiteľná. Okrem 
riešenia dopravy nemožno v ÚP neriešiť aj ďalšie potreby územia ako cyklotrasy, oddychová výbava, 
šport atď. a bez zreteľa na potreby peších by ÚP bol len násilným produktom zhoršujúcim kvalitu 
životného prostredia. 

Atraktivita územia Kramárov láka developérov za každú cenu v oblasti bezohľadne 
investovať na úkor kvality bývania terajších obyvateľov. Okrem novostavieb zaberajúcich zvyšky 
zelene, napr. záhrada na Royovej, ktorá sa v 60-tych rokoch z verejnej inštitúcie ako boli jasle, 
škôlka a klub dôchodcov, stala súkromným pozemkom so zámerom postaviť 36 bytových jednotiek. 
Pritom pozemok by mohol slúžiť verejnosti ako park, ktorý Kramáre nemajú. 

Sú to aj prípady prestavieb rodinných domov na otrasné objekty, ako je napr. na Royovej 
č.8. ktorými developeri za každú cenu „zhodnotiť“ svoje peniaze, znehodnocujú prostredie. 

V tomto smere zlyhávajú posudzovacie a schvaľovacie orgány nielen miestne ale aj 
hlavného mesta, (mohol by som priložiť list hlavnej architektky na moju sťažnosť z 31.10.2014). 
Preto považujem ÚP zóny za rozhodujúci dokument, ktorým sa vymedzia pravidlá hry pre oblasť 
s garanciou kvalitného bývania obyvateľov Kramárov. 

Vzhľadom na uvedené, doporučujem návrh ÚP doložiť novým rozborom dopravnej situácie oblasti 
a zreálniť možnosti jej posilnenia a tým ďalšej zástavby s rešpektovaním komplexných potrieb 
územia s uprednostnením zachovania štandardu kvality bývania jeho obyvateľov. 

 
Dopravné riešenie v upravenom 
návrhu bude obsahovať 
etapizáciu, vecnú a časovú 
koordináciu riešenia prestavby 
komunikácií a statickej dopravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie  
Zmena pozemku na Royovej ul. 
si vyžaduje zmenu ÚPN hl. m. 
SR Bratislavy. 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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List zo dňa 19.12.2016  

 
Som majiteľkou bytu na Stromovej 9A, z toho dôvodu predkladám pripomienky k návrhu uvedenej 
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územnoplánovacej dokumentácie. 

� Prieskumy a rozbory boli uskutočnené v r. 2009, návrh ÚPN Z v roku 2016 - bolo potrebné 
aktualizovať prieskumy a rozbory, lebo v návrhu sa stále uvádza areál Siemens, ktorý 
neexistuje. Objekt Siemens bol prebudovaný na obytný objekt a pred objektom sú 
parkovacie stánia na pozemkoch v súkromnom vlastníctve.  

� Pre potreby verejnej statickej dopravy je navrhovaný hromadný parkovací dom pre 240 miest 
na parcele Č. 5807 v kat. území Vinohrady a označením U 105, ktorý je umiestnený podľa 
popisu v textovej časti ÚPN zóny pri objekte Siemens, čo je v rozpore s realitou. Parkovací 
dom je navrhovaný na parkovacích stániach v súkromnom vlastníctve pri 12 poschodovom 
obytnom objekte. Zmena funkčného využitia objektu bola zrealizovaná na základe povolenia 
Stavebného úradu Nové Mesto. S parkovacím domom nemožno súhlasiť z uvedených 
dôvodov: 
 

o Nachádza sa na pozemkoch v súkromnom vlastníctve, ktoré slúžia pre statickú 
dopravu - parkovacie stánia pri obytnom dome. 

o Parkovací dom nie je možné umiestniť v tesnej blízkosti obytného objektu, došlo by 
k zatieneniu fasády v niekoľkých poschodiach 

o Dochádzalo by k neprimeranému znečisteniu ovzdušia obyvatel'om obytného domu, 
keďže parkovací dom je v navrhovaný v tesnej blízkosti obytného domu. 

o Už v súčasnosti sú problémy s hlukom z dopravy pri zásobovaní obchodu 
s potravinami, ktoré prechádzajú areálom obytného domu, na ktoré sa obyvatelia 
obytného domu sťažujú. 240 áut v parkovacom dome by spôsobovali ďalší hluk. 

o Ďalší problém nastáva pri výjazde z prípadného parkovacieho domu na Uhrovu 
ulicu, z ktorej sa realizuje zásobovanie potravinového obchodu. Uvedené 
zásobovanie je už v súčasnosti v častej kolízii, ktoré vyplýva z neprimerane úzkej 
cesty. Pohyb 240 áut niekol'kokrát denne je nereálny pri posúdení dopravnej 
priepustnosti úzkej Uhrovej ulice a kolízie s nákladnými vozidlami, ktoré zásobujú 
denne potravinový obchod a už v súčasnoti šírkové parametre cesty Uhrovej ulice sú 
nepostačujúce pre uvedený účel. 

o Ďalší problém nastáva pri výjazde smerom na Stromovú ulicu popri obytnom objekte 

 
 
Vzhľadom na predĺžené časové 
spracovanie návrhu od prijatia 
zadania, nastali zmeny v území, 
ktoré bude reflektovať upravený 
návrh znížením HG na 1 NP. 
 
Neakceptuje sa. 
Návrh HG rešpektuje vlastnícke 
vzťahy. Návrh ÚPN Z reguluje 
statickú a dynamickú dopravu 
obyvateľov zóny. 
 
 
 
 
 
Návrh výšky HG bol upravený 
na 1 NP, ktorý je v súlade so 
svetlotechnickými 
požiadavkami na bývanie  
Berie sa na vedomie,  
HG je menej znečisťujúca ako 
otvorená parkovacia plocha. 
 
V súčasnosti je statická 
doprava poddimenzovaná 
a návrh jej kapacitu rieši 
v súlade s potrebami 
obyvateľov zóny. 
 
 
 
 
Návrh výšky HG bol upravený 
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pri Tatra banke, ktorý je v častej kolízii s dopravnou preťaženosťou Stromovej ul. - 
vyplýva okrem MHD, cestnej dopravy aj z dopravy pre potreby nemocníc 
na Kramároch a zásobovania obchodov a firiem. 

o Došlo by k likvidácii existujúcej zelene a k znehodnoteniu výhl'adu z obytného 
objektu.  

o Pri posúdení dopravnej priepustnosti Stromovej ul. a Jelšovej ul. treba poukázať 
na prípadný nárast 240 áut a novej doleuvedenej hromadnej garáže.  

� V časopise Nové Mesto 11/2016 bolo zverejnená informácia, že sa podarilo na Kramároch 
namiesto plánovaného objektu pre bývanie navrhnúť veľkogaráž na rohu Limbovej a Vlárskej 
ulice -79 stání, s ktorou je potrebné počítať v rámci riešenia statickej dopravy na Kramároch.  

� Pôvodný objekt Siemens treba zmeniť z objektu občianskej vybavenosti na obytný 
objekt a hromadný parkovací dom vylúčiť z návrhu ÚPN Z Jelšova.  

� V rámci VZN- v návrhu Všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť tejto územnoplánovacej dokumentácie sa uvádza:  

� Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť 
požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen 
zvýšenie kvality zástavby ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia) - s touto 
formuláciou je možné len súhlasiť, návrh parkovacieho domu je s ňou v rozpore.  

� V rámci riešeného stabilizovaného územia sa nachádzajú formy zástavby:  
I1l bloková a ulicová pri Stromovej, areál Siemens, ktorá sa v obalovom priestore koncepčne 
doplňa - zásadne nesúhlasíme - žiadame z textu VZN vypustiť.  

Na verejnom prerokovaní ÚPD 8.12.2016 bolo uvedené obyvateľom Kramárov, že pre pohotovosť 
v nemocnici na Kramároch bola vybudovaná podzemná veľkogaráž so 150 miestami, ktorá sa 
v súčasnosti nevyužíva. Doporučil rokovania v danej veci. Podporujem tento názor. Tiež sa 
stotožňujem v názore z verejného prerokovania vo veci návrhu novej bytovej zástavby v zóne 
Jelšová. Doporučujem návrh uvedeného funkčného využitia prehodnotiť na zeleň, z dôvodu 
prehustenia zástavby v zóne, akútnym nedostatkom zelených plôch, problémami s dopravou 
v úzkych uličkách. 

na 1 NP, ktorý je v súlade so 
svetlotechnickými 
požiadavkami na bývanie  
Návrhom HG sa nepredpokladá 
nárast dopravy, ide 
o zabezpečenie statickej 
dopravy, v súčasnosti 
parkujúcich áut na chodníkoch. 
 
 
 
 
Neakceptuje sa,  
HG v upravenom návrhu bude 
znížená na 1NP + 1PP. 
 
 
Návrhom HG sa zvyšuje kvalita 
verejných priestorov. 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptuje sa, územný plán 
zóny v zmysle ust. stavebného 
zákona je v súlade so záväznou 
časťou schválenej 
územnoplánovacej 
dokumentácie vyššieho stupňa. 

 63 Fyzická osoba  
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List zo dňa 30.01.2017  

 
Pre potreby verejnej statickej dopravy je navrhovaný hromadný parkovací dom pre 240 parkovacích 
miest na parcele č. 5807 v katastrálnom území Vinohrady, s označením U 105, ktorý je podľa popisu 
v textovej časti UPN zóny pri objekte Siemens. 

S hromadným parkovacím domom nesúhlasím z uvedených dôvodov: 

● Nachádza sa na pozemkoch v súkromnom vlastníctve, ktoré slúžia pre statickú dopravu - 
parkovacie státia pri obytnom dome. 

● Pôvodný objekt Siemens je v súčasnosti obytným objektom. 

● Parkovací dom nie je možné umiestniť v tesnej blízkosti obytného objektu, došlo by 
k zatieneniu fasády a zníženiu svetelnosti v niekoľkých poschodiach, pričom sa bytové jednotky 
nachádzajú už od prízemia bytového domu. 

● Dochádzalo by k neprimeranému znečisteniu ovzdušia, keďže parkovací dom je 
navrhovaný v tesnej blízkosti obytného domu. 

● Zvýšil by sa hluk v blízkosti obytného domu. 

● Došlo by k likvidácii existujúcej zelene a k znehodnoteniu výhľadu z obytného objektu. 

● Ulice Hroznová, Uhrova, Jelšová nemajú dostatočnú priepustnosť na obsluhu zvýšeného 
množstva vozidiel, ktoré by parkovací dom spôsobil 

Navrhujem pôvodný objekt Siemens zmeniť z objektu občianskej vybavenosti na obytný objekt 
a hromadný parkovací dom vylúčiť z návrhu ÚPN zóny Jelšová. 

 
 
 
 
 
Neakceptuje sa. 
Návrh HG rešpektuje vlastnícke 
vzťahy Návrh ÚPN Z reguluje 
statickú a dynamickú dopravu 
obyvateľov zóny. 
Berie sa na vedomie 
Návrh výšky HG bol upravený 
na 1 NP, ktorý je v súlade so 
svetlotechnickými 
požiadavkami na bývanie. 
HG je menej znečisťujúca ako 
otvorená parkovacia plocha. 
 
Dopravné riešenie v upravenom 
návrhu bude obsahovať 
etapizáciu, vecnú a časovú 
koordináciu riešenia prestavby 
komunikácií a statickej dopravy. 
 
Berie sa na vedomie, návrh 
bude upravený v zmysle výroku 
vyhodnotenia pripomienok. 

  64 Fyzická osoba 

List zo dňa 11. 01. 2017 

 
dovoľte mi prosím vyjadriť sa týmto k prerokovávanému návrhu územného plánu zóny Jelšová - 
Bratislava - Nové Mesto. Pri svojich nižšie uvedených pripomienkach vychádzam z dokumentu 
"Návrh dopravy ÚPN - Z Jelšová" z 28.11.2016, tiež dostupnom na webovej stránke 
http://www.banm.sk/navrh-dopraw-upn-z-jelsova/ 
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Vyššie uvedený návrh predostiera plán na zásadnú zmenu v riešení dopravy, pričom po jeho 
preštudovaní tvrdím, že jeho realizácia by priniesla výrazné zníženie kvality bývania pre všetkých 
občanov žijúcich v predmetnej zóne. 

Zásadnými bodmi návrhu je zavedenie jednosmernej dopravy na ulici Jakubíkova 
a zavedenie obojsmernej dopravy na ulici Jelšová v mieste, kde ústi do ulice Stromová. Dovoľte mi 
rozviesť dôsledky týchto návrhov. 

Križovatka ulíc Stromová - Bárdošova - Jelšová patrí už v súčasnosti (keď je ulica Jelšová 
v mieste, kde ústi do ulice Stromová jednosmerná) k neuralgickým bodom dopravy zóny Jelšová. 
V dopravnej špičke totiž čakajú dopravné prostriedky na jej prejazd niekoľko signalizačných cyklov, 
pričom na križovatke ulíc Jelšová - Uhrova vznikajú v tomto momente dopravné zápchy. Zavedením 
obojsmernej dopravy v ulici Jelšová v mieste, kde ústi do ulice Stromová by sa situácia ešte viac 
zhoršila.  

Pri súčasnom stave, kedy je ulica Jakubíkova obojsmerná, je dopravný vstup do zóny 
Jelšová rovnomerne rozdelený medzi túto ulicu ako aj ulicu Hroznovú. Pri navrhovanom zavedení 
jednosmernej dopravy na Jakubíkovej ulici by sa napr. obyvatelia pozdĺž dlhých ulíc Jahodová 
a Ďurgalova museli do svojich domovov neprakticky dopravovať okľukou cez ulice Uhrovu a na ňu 
nadväzujúcu Jahodovú. Navyše tieto ulice sú v bezprostrednej blízkosti hlavného vstupu na detské 
ihrisko a výrazne zintenzívnená premávka na tomto mieste by vo zvýšenej miere ohrozovala našich 
najmenších občanov. Na tomto mieste nechcem navyše rozoberať veľmi nešťastne navrhnutý 
prechod pre chodcov v lome ulíc Jahodová a Uhrova, kde je prehľad o premávke veľmi zlý.  

Všeobecne, negatívnym dôsledkom navrhovaného zavedenia jednosmerky v ulici 
Jakubíkova by bola časová strata pri vstupe dopravných prostriedkov do zóny Jelšová zo smerov 
Kramáre -Patrónka, kedy by museli použiť zle priepustnú križovatku ulíc Stromová - Bárdošova - 
Jelšová resp. Stromová - Hroznová. Ak by sa do tejto situácie dostala sanitka z priľahlej nemocnice, 
mohlo by to mať pre obyvateľa zóny Jelšová fatálne následky.  

Jakubíkova ulica, ktorá je v súčasnosti obojsmerná, je pre rozmerné dopravné prostriedky 
(napr. plne naložený domiešavač betónu, veľké nákladné autá) jedinou reálnou prístupovou cestou 
do zóny Jelšová z ulice Stromová. Je tomu tak z dôvodu, že križovatka ulíc Jakubíkova - Jahodová 
umožňuje veľký polomer zabočenia. Predkladaný návrh riešenia dopravy zakresľuje možnosť vstupu 
do zóny Jelšová cez ulicu Jelšová alebo ulicu Hroznová, pričom obe tieto možnosti sú pre rozmerné 
dopravné prostriedky nepoužiteľné.  

Dopravné riešenie v Návrhu 
územného plánu zóny je na-
vrhnuté v zmysle ust. cestného 
zákona a jeho vykonávacích 
vyhlášok autorizovaným 
dopravným inžinierom, dotknuté 
orgány v oblasti dopravy 
nevzniesli námietky voči návrhu 
riešenia. 
 
 
 
 
 
Neakceptuje sa. 
Súčasné šírkové parametre 
nespĺňajú normu obojsmernej 
komunikácie, nie je zabezpečená 
plynulosť premávky. 
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Pri študovaní návrhu dopravných zmien v zóne Jelšová som nadobudol celkový dojem, že 
sa ignoruje členitý terén lokality a šírka existujúcich vozoviek, následkom čoho by realizácia 
predkladaného riešenia dopravnú situáciu v zóne Jelšová výrazne zhoršila. Za tohto stavu si ja i 
ďalší občania zóny Jelšová kladieme otázku, aký je dôvod/motivácia pre navrhované dopravné 
zmeny, keď' z nich nie sú zrejmé žiadne výhody pre tu žijúcich ľudí, a práve naopak tieto zmeny by 
pre nich priniesli len zhoršenú kvalitu bývania.  

Samostatným a veľkým problémom v územnom pláne zóny Jelšová je navrhovaná 
absolútna redukcia parkovacích miest, ktorá ignoruje súčasný počet dopravných prostriedkov 
parkujúcich v zóne. Aké sú predstavy autorov plánu o alternatívach parkovania pre súčasný bežný 
počet dopravných prostriedkov vstupujúcich do zóny? Neodôvodnená je aj výrazná redukcia plochy 
súčasných chodníkov, napr. v úsekoch ulice Jahodová alebo Jelšová. Opäť, tieto zmeny by 
pre obyvateľov zóny Jelšová priniesli len zhoršenú kvalitu bývania. 

Vzhľadom na vyššie uvedené, vyzývam Vás, pán starosta, ako aj predstaviteľov Miestneho 
úradu Bratislava - Nové Mesto, aby ste zamietli predložený návrh územného plánu zóny 
Jelšová - Bratislava - Nové Mesto, nakoľko jeho realizácia by spôsobila značnú nespokojnosť 
dotknutých obyvateľov. Je na mieste očakávať, že táto nespokojnosť bude vyjadrená formou 
petície obyvateľov zóny Jelšová. 

Návrh dynamickej a statickej 
dopravy požadujeme riešiť 
v upravenom návrhu 
etapizáciou v zmysle §13 ods. 
4, písm. j) vyhl. č. 55/2001. 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
Dopravné riešenie v upravenom 
návrhu za predpokladu súladu 
s ust. cestného zákona a jeho 
vykonávacích vyhlášok 
čiastočne akceptuje 
pripomienky. 

 65 Fyzická osoba 

List zo dňa 15.12.2016 

 
K návrhu Územného plánu zóny Jelšová mám nasledovné pripomienky: 

1/ v juhovýchodnej časti zóny plánujete tzv. občiansku vybavenosť až do 6 podlaží. Dnes je 
tam pseudo autoservis. Uvedený "kút" má jedinú možnú úzku prístupovú cestu, slepú, Ďurgalovu ul. 
Na ktorej sú z jednej strany rodinné domy z druhej Pražská, čo znamená že sa nedá rozšíriť. 
Zastavaním 6 podlažných budov vznikne neúnosná dopravná situácia. Naviac mierne zvažujúci sa 
kopec sa „prehradí" domami a tak celá zóna bude akoby za hradbami budov pozdĺž celej Stromovej 
a opticky oddelená od mesta.  

Záver/návrh: ponechať občiansku vybavenosť (hoci aj moderný autoservis ktorý v širokom 
okolí nie je) ale maximálne 2-podlažné budovy tzn. jednoposchodové. Inou, lepšou, možnosťou by 
bolo autoservis zbúrať a vybudovať tu malý park, ale to je asi nereálne ...  

2/ plánuje sa vybudovanie svetelnej križovatky Stromová/Hroznová. Toto je úplne 

 
 
 
 
 
 
Dotknutý priestor je vstupným 
priestorom do oblasti Kramárov 
a návrh kompozične dotvára 
jeho ťažiskový priestor. 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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kontraproduktívne pretože ide o T-čkovú križovatku, pričom z mesta na Hroznovú je už cca 2 roky 
vyznačený samostatný odbočovací pruh a autá odbočujúce v ňom vždy môžu počkať kým 
na nasledujúcej križovatke o 200m ďalej naskočí červená a bezproblémovo odbočia. Ak tam budú 
svetlá a budú obe križovatky zosynchronizované bude mať problém MHD ktorá má zastávku smerom 
do mesta medzi nimi, ak nebudú zosynchronizované vznikne problém pre celú dopravu, dve červené 
za sebou naviac v kopci ....  

Záver/návrh: ponechať aktuálny stav bez svetelnej križovatky  

3/ spojná ulica medzi Uhrovou a Stromovou pri pošte sa plánuje rozšíriť a zdvojsmerniť. Nič 
proti dvom pruhom, "len" ubudne cca 6-7 parkovacích miest. Vhodné je ale spraviť, jeden pruh 
na odbočenie vpravo a druhý vľavo a ponechať ulicu jednosmernú tak ako je smerom k Stromovej. 
Zároveň treba Hroznovú „zjednosrnernit" smerom od Stromovej k Uhrovej a rovnako Jakubíkovú 
smerom od Stromovej k Jahodovej. Obe ulice sú t.č. síce akože dvojsmerné, ale strašne úzke a na 
oboch vznikajú denne kolízne situácie. Von by sa potom autá dostávali uvedenou dvojpruhovou 
spojkou.  

Záver/návrh: horepopísaným usporiadaním sa do zóny bude dať bezproblémovo dostať 
z oboch strán tzn. Od mesta aj Patrónky a von zase dvojpruhovou spojkou v strede medzi Uhrovou 
a Stromovou.  

4/ plánuje sa odbočovací pruh vpravo zo Stromovej na Bárdošovu. Môže byť vybudovaný 
len na úkor miniparčíku vedľa osvetovej besedy, ktorý je pomerne obľúbený a často tam sedáva pár 
ľudí ...  

Záver/návrh: ešte raz zvážiť či je tento naozaj pruh nutný na úkor minipriestoru pre I'udí ...  

5/ parkovací dom za bývalým Siemensom. Ak sa nemýlim parkovacie miesta sú odkúpené 
do osobného vlastníctva a ich počet pre obyvateľov domu je postačujúci. Nedá sa očakávať že autá 
ktoré dnes parkujú predovšetkým na Uhrovej, Ďurgalovej a Jahodovej sa presunú do parkovacieho 
domu, pretože tu parkujú predovšetkým bežní zamestnanci Ministerstva školstva, a miestnych 
prevádzok /večer sú tieto ulice takmer prázdne/ a títo nikdy nebudú platiť denne za parkovanie. 
Čiastočne tu parkujú aj mimobratislavskí občania ktorí niekedy nechávajú parkovať autá aj viac dní 
a MHD sa zvezú na hl. stanicu a vlakom za prácou do Rakúska .... a k nemocnici kde parkovacie 
miesta chýbajú je ďaleko, naviac sa tam plánuje ďalší parkovací dom ako aj nemocnicu 
pre dospelých časom zrušiť ...  

Návrh dynamickej a statickej 
dopravy v upravenom návrhu 
bude riešený formou etapizácie 
v zmysle §13 ods. 4, písm. j) 
vyhl. č. 55/2001. 
 
 
 
Neakceptuje sa. 
Dopravné riešenie v upravenom 
návrhu je riešené v súlade 
s ust. cestného zákona a jeho 
vykonávacích vyhlášok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
Návrh HG rešpektuje vlastnícke 
vzťahy. Návrh ÚPN Z reguluje 
statickú a dynamickú dopravu 
obyvateľov zóny. 
Návrh výšky HG bol upravený 
na 1 NP, ktorý je v súlade so 
svetlotechnickými 
požiadavkami na bývanie. 
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Záver: parkovací dom je zbytočná a pravdepodobne neefektívna investícia 

Kedykoľvek som ochotný pripomienky aj osobne prediskutovať ... 

66-67 Fyzická osoba 

List zo dňa 30.01.2017  

 
S hromadným parkovacím domom na parcele č. 5807 v kat. území Vinohrady s označením U 105, 
nesúhlasím z nasledovných dôvodov: 

• Parkovací dom sa má postaviť na súkromných pozemkoch vlastníkov bytov na Stromovej 
ulice 9/A. Parkovacie miesta sú zapísané na listoch vlastníctva a ich kúpa bola povinná ku 
kúpe bytu. 

• Bytový dom na Stromovej ulici 9/A obývajú mnohé rodiny s deťmi. Znečistenie z áut nie je 
prospešné pre ich zdravý vývoj. Dochádzalo by k neprimeranému znečisteniu ovzdušia. 

• Parkovací dom by spôsobil neúmerný nárast hluku už k súčasnému hluku zo zásobovaniu 
obchodu s potravinami a reštaurácie. 

• Došlo by k absolútnej likvidácii všetkej zelene v okolí bytového domu.  

• Parkovací dom, ako je prezentované v návrhu ,má byť postavený v tesnej blízkosti bytového 
domu, čím by sa znížila svetelnosť bytov na prvých poschodiach a premenili by sa 
na pivničné byty. Byty by stratili svoju trhovú hodnotu. 

• Podľa ods. 4 článku 20 Ústavy SR je vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho 
práva možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme. Mám za to že postavenie 240 
parkovacích miest a zrušenie 80 tich parkovacích miest nie je vo verejnom záujme. 
V prípade parkovacieho domu nie je preukázaný verejný záujem. 

• Vlastníci dotknutých parkovacích miest neboli oslovení aby sa k návrhu územného plánu 
vyjadrili 

Na základe vyššie uvedených pripomienok žiadam neschválenie územného plánu Zóna Jelšová ulica 
a vyňatie stavby parkovacieho domu z územného plánu. 

 
 
 
 
 
 
 
Návrh HG rešpektuje vlastnícke 
vzťahy. Návrh ÚPN Z reguluje 
statickú a dynamickú dopravu 
obyvateľov zóny. 
 
 
 
 
 
 
Návrh výšky HG bol upravený 
na 1 NP, ktorý je v súlade so 
svetlotechnickými 
požiadavkami na bývanie. 
 
 
 
 
 
Prerokovanie Návrhu ÚPN zóny 
bolo oznámené v súlade s ust. 
stavebného zákona. 
Návrh bude upravený v zmysle 
výroku vyhodnotenia 
pripomienok. 
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 68 Fyzická osoba 

List zo dňa 28.12.2016  

 
Rád by som pripomienkoval návrh ÚPN Zóny Jelšová. Som vlastníkom bytu na Stromovej 9/A 
a zároveň parkovacieho miesta na parcele č. 5807. Nesúhlasím s výstavbou parkovacieho domu 
s kapacitou 240 parkovacích miest na tejto parcele a k uvedenému návrhu mám nasledujúce 
výhrady: 

1. Na základe oznámenia o verejnom prerokúvaní návrhu ÚPN Z Jelšová, Miestny úrad 
Bratislava - Nové Mesto zvolal stretnutie s dotknutými fyzickými a právnickými subjektmi 
na deň 8.12.2016. Ja ako dotknutá fyzická osoba som o tomto verejnom prerokúvaní 
nebol dostatočne informovaný, nakoľko oznámenie o prerokovaní bolo doručené 
obyvateľom Dolných Kramárov a zároveň z oficiálneho označenia Zóna Jelšová 
nevyplýva, že v skutočnosti sa jedná o stavbu parkovacieho domu na Stromovej 9/ A, 
ale predovšetkým toto oznámenie nebolo adresované mne ako vlastníkovi časti 
parcely č. 5807.  

2. Na základe časového harmonogramu bol tento projekt pripravovaný už od 07/2009. 
Prečo aj napriek tomu bolo developerovi umožnené parkovacie miesta odpredávať 
v roku 2014 do súkromného vlastníctva? 

3. Vo VZN ÚPN Z Jelšová sa v § 15 uvádza, že vymedzenie verejnoprospešných stavieb 
a plôch pre verejnoprospešné stavby je podkladom pre prípadné vyvlastnenie 
pozemkov alebo stavieb, alebo vlastníckych práv k nim. V mene koho by sa mal tento 
súkromný majetok fyzických osôb vyvlastniť? V mene developera, ktorý tam postaví 
parkovací dom a znovu nám parkovacie miesta predá za trhové ceny? 

Vzhľadom k tomu, že areál bývalého Siemensu sa zmenil na obytný dom, parkovacie miesta sú 
súkromným vlastníctvom jeho obyvateľov a vzhľadom na komplikovanú dopravnú situáciu v okolitých 
uliciach považujem výstavbu parkovacieho domu na tejto parcele za nevhodnú. Žiadam o vylúčenie 
výstavby hromadného parkovacieho domu na Stromovej 9/A z návrhu ÚPN Z Jelšová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptuje sa. 
Prerokovanie Návrhu ÚPN zóny 
bolo oznámené v súlade s ust. 
stavebného zákona. 
 
 
 
 
 
Pripomienka sa netýka návrhu 
územného plánu. 
 
 
Upravený návrh HG nebude 
zaradený medzi 
verejnoprospešné stavby. 

 69 Fyzická osoba 

List zo dňa 30.01.2017  
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Dovoľujeme si Vám touto cestou predložiť doplňujúce vyjadrenie k Návrhu územného 
plánu zóny Jelšová ul, Bratislava - Kramáre, vypracovanom zo strany MILAN architecture, s.r.o., 
dátum 03/2016 (ďalej aj „návrh Územného plánu Jelšová"). 

Prvé vyjadrenie sme zaslali Vášmu úradu listom zo dňa 7.1.2017. 

Bod 1 - K intenzite využívania parkovacích miest v lokalite Jelšová: 

Na str. 36 návrhu Územného plánu zóny Jelšová sa uvádza - „Pre saturovanie potrieb 
verejnej statickej dopravy je riešené umiestnenie hromadného parkovacieho domu s celkovým 
počtom parkovacích miest: min. 240, na Uhrovej ul., na parcele č. 5807, v katast. území Vinohrady 
na stavebnom pozemku označenom U105. Výhodou tohto riešenia je poloha priestoru v exponovanej 
časti územia a jeho súčasné využitie pre parkovanie, avšak nie v dostatočne intenzívnej forme" 

Uvedené tvrdenie vychádza z nesprávne zisteného skutkového stavu - nie je pravda, že 
parkovisko na parcele 5807 k.ú. Vinohrady nie je využívané v dostatočne intenzívnej forme. 
Na parkovisku parkujú vlastníci alebo užívatelia bytov a apartmánov bytového domu Stromová 9/A 
podľa svojich vlastných potrieb, a to v intenzite úplne porovnateľnej s intenzitou parkovania na iných 
parkovacích plochách, ktoré majú ich užívatelia vo vlastníctve alebo výhradnom užívaní. Jednou 
zo zložiek vlastníckeho práva je aj právo nerušene užívať svoj majetok a ak vlastník parkovacieho 
miesta odíde vozidlom zo svojej parcely (parkovacieho miesta) napr. do práce, na nákup alebo 
kdekoľvek inde a za ten čas je jeho parkovacie miesto „voľné", neznamená to vôbec, že jeho 
parkovacie miesto nie je využívané dostatočne intenzívne. Nie je možné porovnávať intenzitu 
využívania parkovacích miest v súkromnom vlastníctve a verejne prístupných parkovacích miest, 
keďže verejne prístupné parkovacie miesta zo svojej povahy slúžia komukoľvek a súkromné 
parkovacie miesta len osobám z okruhu vlastníka parkovacieho miesta. Jedným z práv vlastníka je aj 
právo disponovať svojou vecou kedykoľvek uzná za vhodné a aj keď vlastník v určitom okamihu 
reálne svoju vec nepoužíva, stále reálne uplatňuje svoje vlastnícke právo napr. tým, že môže vecou 
kedykoľvek disponovať - v tomto prípade napr. kedykoľvek podľa potreby prísť zaparkovať vozidlo 
na svoj pozemok bez obáv, že na danom parkovacom mieste bude parkovať niekto iný. Čo sa týka 
parkovacích miest na parcelách č. 5807/53 (11 m2), 5807/54 (10 m2) v našom výlučnom vlastníctve, 
tieto využívame takmer každodenne a intenzita používania týchto našich parkovacích miest (parciel) 
je teda výrazná, t.j. tvrdenie v návrhu Územného plánu Jelšová (o nedostatočnej intenzívne 
využívanej forme) je v protiklade so skutkovým stavom. 

Nevieme, či vôbec, kedy a s čím Váš úrad reálne skúmal „intenzitu" využívania parkovacích 
miest na parcele 5807 k.ú Vinohrady, ale dávame do pozornosti, že k odovzdávaniu bytov 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dopravné riešenie v upravenom 
návrhu je riešené v súlade 
s ust. cestného zákona a jeho 
vykonávacích vyhlášok. 
 
 
 
Návrh HG rešpektuje vlastnícke 
vzťahy. Návrh ÚPN Z reguluje 
statickú a dynamickú dopravu 
obyvateľov zóny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh výšky HG bol upravený 
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a apartmánov v bytovom dome Stromová 9/A a k nim prislúchajúcich parkovacích miest na parcele 
5807 k.ú Vinohrady vlastníkom do užívania dochádzalo od IV. Kvartálu 2014, pričom k postupnému 
nasťahovávaniu užívateľov následne dochádzalo až od roku 2015 a potom následne v r. 2016. 
Od IV. Kvartálu 2014 sa teda aj intenzita využívania všetkých parkovacích miest na parcele č. 5807 
k.ú. Vinohrady postupne zvyšovala podľa toho, kedy jednotliví majitelia začali reálne využívať svoj 
majetok - byt resp. apartmán v bytovom dome Stromová 9/A, ktorý je v bezprostrednej blízkosti 
týchto parkovacích miest. 

Je logické, že keď parkovacie miesto na svojom pozemku opustím, tak toto parkovacie 
miesto je neobsadené. Rovnako ako každé iné parkovacie miesto v Bratislave (alebo kdekoľvek 
na Slovensku), ktoré je vo výlučnom súkromnom vlastníctve. Je logické, že na tomto mieste nemôže 
zaparkovať nikto iný, pretože ako vlastník som nikomu inému nedal na to súhlas. Toto je výsadou 
súkromného vlastníctva a nemôže byť v žiadnom prípade dôvodom (zámienkou) na nútené 
obmedzenie vlastníckeho práva, resp. prípadné vyvlastnenie majetku. 

Žiadame Vás preto o preverenie skutkového stavu v rámci plnenia uvedených úloh a naproti 
tomu: 

V bezprostrednej blízkosti parkoviska na parcele 5807 k.ú Vinohrady sa nachádzajú aj iné 
parkovacie plochy, na ktorých síce sú parkovacie miesta, ale reálne z dlhodobého časového hľadiska 
nie sú využívané buď vôbec (keďže na nich dlhodobo neparkujú vôbec žiadne vozidlá, alebo 
skutočne nie v dostatočnej intenzívnej forme (keďže sú využívané na parkovanie pre administratívne 
priestory, t.j. len v pracovnom čase, t.j. nie v noci, nie cez víkendy, nie cez sviatky. Jedná sa o cca 
celkovo 60 miest ktoré dlhodobo nie sú využívané vôbec, alebo len neefektívne. 

Ak má Miestna časť Bratislava Nové mesto záujem v danej lokalite umožniť používať 
verejnosti parkovacie miesta, ktoré nie sú využívané vôbec, resp. sú využívané len počas 
pracovného času,môžete osloviť vlastníkov uvedených parciel a dohodnúť s nimi podmienky 
používania majetku na účely ich sprístupnenia verejnosti. 

V návrhu Územného plánu Jelšová sa o.i. navrhuje úplné zrušenie 26 ks parkovacích miest 
vo vlastníctve Stromová offices s.r.o. z dôvodu umiestnenia vyhradeného pruhu pre autobusy 
na dané miesto (až po vchod do Tatra banka, a.s.). Tento návrh považujeme za nezmyselný 
a nepodložený. V tomto mieste (pri Samoške a Tatra banke) v smere do centra nebývajú zápchy ani 
v čase najväčšej dopravnej špičky, ani keď inde na Stromovej ulici je rozsiahla zápcha. Zbytočne by 
tým lokalita prišla o cenné parkovacie miesta a o časť chodníka pri obchode Samoška a pri Tatra 
banke, pričom prínos tejto časti vyhradeného pruhu nie je žiadny. Vyhradený pruh (ak vôbec je 

na 1 NP, ktorý je v súlade so 
svetlotechnickými 
požiadavkami na bývanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
Návrh dynamickej a statickej 
dopravy v upravenom návrhu 
bude riešený formou etapizácie 
v zmysle §13 ods. 4, písm. j) 
vyhl. č. 55/2001. 
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potrebný) by mal končiť hneď za križovatkou Stromová / Bárdošova na zastávke MHD, keďže odtiaľ 
sa vozidlo MHD vie bez problémov dostať na vozovku v smere do centra aj v súčasnosti. Rovnako 
ani kvôli vozidlám s právom prednostnej jazdy nie je vôbec potrebné budovať vyhradený pruh až 
po miesto Tatrabanky na Stromovej (ako sa navrhuje), ale úplne by to postačovalo po zastávku MHD 
(oproti obchodu Samoška), keďže po Stromovej už zápchy nebývajú ani v čase najväčšieho 
dopravného náporu. 

Bod 2 - k úpravám dopravnej obslužnosti priľahlých ulíc a k rušeniu parkovacích miest 
na priľahlých uliciach: 

- Ďalej dávame do pozornosti, že na Uhrovej ulici je aktuálne 21 parkovacích miest, 
v minulosti vyhradených pre Siemens, aktuálne využívaných voľne verejnosťou, ale tieto miesta majú 
byť podľa návrhu Územného plánu Jelšová zrušené z dôvodu návrhu na umožnenie obojsmernej 
premávky na Uhrovej ulici. 

- Obdobne sa jedná o parkovacie miesta ďalej na Uhrovej v smere na Jahodovú (vozidlá 
aktuálne parkujú po oboch stranách), ktoré vytvorením obojsmernej premávky na celej Uhrovej 
nebude možné využívať, keďže sa má ulica využívať v oboch smeroch - odhadujeme počet 
minimálne cca ďalších 20 miest na parkovanie na Uhrovej v smere na Jahodovú, ktoré už nebude 
možné ďalej využívať. 

- Tiež dávame do pozornosti, že na mieste (parcela 5807 k.ú. Vinohrady), kde sa navrhuje 
vybudovať parkovací dom, je v súčasnosti 67 parkovacích miest (dve aj v našom výlučnom 
vlastníctve na parc. č. 5807/53 a 5807/54 k.ú Vinohrady) - zabratím týchto miest na parkovací dom 
by došlo k zníženiu kapacity parkovacích miest v tejto lokalite o rovnakých 67 ks miest. 

- V návrhu Územného plánu Jelšová sa uvádza kapacita parkovacieho domu 240-300 miest. 
Neuvádza sa však, o koľko parkovacích miest príde lokalita v prípade realizovania uvedeného 
návrhu - teda zrušením min. 41 miest na parkovanie zobojsmernením ulíc a zabratím 67 ks. 
parkovacích miest na parcele 5807, kde sa navrhuje umiestnenie parkovacieho domu. Ide spolu 
minimálne o 108 ks parkovacích miest, o ktoré by lokalita takto zbytočne prišla. Otázny je ďalší 
počet takýchto stratených miest, ktoré sme v návrhu zatiaľ nezistili. 

Je nelogické siahať v údajnom verejnom záujme na vlastnícke práva vlastníkov parkovacích 
miest na parcele č. 5807, ktoré sa v bežnom rozsahu využívajú na parkovanie, keď 
v bezprostrednom okolí sú desiatky nevyužívaných, resp. neefektívne využívaných parkovacích 
miest, ktoré by mohli byť využité na uspokojenie verejného záujmu, ak taký existuje. Okrem toho by 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
Dopravné riešenie v Návrhu 
územného plánu zóny je na-
vrhnuté v zmysle ust. cestného 
zákona a jeho vykonávacích 
vyhlášok autorizovaným 
dopravným inžinierom. 
 
Upravený návrh HG nebude 
zaradený medzi 
verejnoprospešné stavby. 
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to bolo aj v rozpore s čl. 20 ods. 4 Ústavy SR, podľa ktorého „Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie 
vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona 
a za primeranú náhradu". V tomto prípade by sa teda jednalo zjavne o porušenie podmienky 
„v nevyhnutnej miere", keďže v danej lokalite sa nachádza už dnes dostatok ďalších, neefektívne 
využívaných parkovacích miest, resp. miest, ktoré by podľa návrhu Územného plánu Jelšová mali 
byť zbytočne zrušené. 

Bod 3 - Pochybný „prínos" parkovacieho domu pre lokalitu Jelšová: 

- Podľa bodu 1 a 2 nášho listu sa jedná celkovo cca o 170 parkovacích miest, o ktoré by 
lokalita buď prišla alebo ktoré sú nevyužívané alebo neefektívne využívané, kvôli navrhovaným 
zmenám. 

- Je potrebné tiež zobrať do úvahy začiatok realizácie projektu „jednotnej parkovacej politiky" 
v Bratislave, ktorej zámerom je zabezpečiť zníženie počtu parkujúcich vozidiel na voľne dostupných 
komunikáciách. Vplyv tejto jednotnej parkovacej politiky môže zásadný aj na lokalitu Jelšová a 
žiadame preto o zapracovanie príslušného všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bratislava a 
akýchkoľvek ďalších noriem vydaných Mestom Bratislava vo veci parkovacej politiky. Žiadame 
vyčísliť počet parkovacích miest, o koľko parkovacích miest predpokladá Miestna časť Bratislava 
Nové Mesto pokles dopytu po parkovaní v lokalite Jelšová vzhľadom na uvedené nové normy. 

-  V návrhu Územného plánu Jelšová tieto skutočnosti nie sú uvedené nijako zohľadnené, 
ale vzhľadom na uvedené počty parkovacích miest sú to zásadné skutočnosti, ktoré požadujeme 
v návrhu Územného plánu zohľadniť. 

Ak lokalita potrebuje navrhované nové napojenie na Pražskú/Brniansku, tak dávame 
do pozornosti, že toto novo navrhované pripojenie bude tak či tak prístupné zo Stromovej odbočkou 
na Hroznovú ul., takže vytváranie ešte ďalšieho prístupu (cez Uhrovu) na túto novú odbočku je úplne 
nadbytočné a nedáva územiu obyvateľom lokality Kramáre žiadnu pridanú hodnotu. Naopak - 
vpustením obojsmernej dopravy sa z tichej Uhrovej ulice stane viac frekventovaná cesta, čo zníži 
kvalitu bývania v lokalite v okolí Uhrovej a teda aj v bytoch a apartmánoch na Stromovej 9/A 
Bratislava, keďže tie smerujú výhľadom (z polovice bytov a apartmánov) práve na Uhrovu ulicu 
(druhou polovicou na frekventovanú Stromovú). 

Dávame tiež do pozornosti nasledovné porovnanie navrhovaných dopravných úprav 
s existujúcim dopravným spojením v lokalite v súvislosti s návrhom podľa návrhu Územného plánu 
Jelšová na vybudovanie nového napojenia na Pražskú ulicu z ulice Jaskový rad (ďalej aj „nové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa, v upravenom 
návrhu vypustiť dopravné 
pripojenie z Ďurgalovej ul. na 
Pražskú ul. 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
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napojenie na Pražskú") a to pokiaľ ide o dĺžku a dopravnú dostupnosť: 

Podľa návrhu Územného plánu Jelšová má byť možné spojenie z križovatky 
Stromová/Bárdošova cez Jelšovú, Uhrovú (zobojsmernením ulíc) na nové napojenie na Pražskú, 
v dĺžke 300m: Podľa návrhu Územného plánu Jelšová má byť možné spojenie z križovatky 
Stromová/Bárdošova cez Jelšovú, Uhrovú (zobojsmernením ulíc) na nové napojenie na Pražskú, 
v dĺžke 300m:  

Z rovnakého miesta (križovatka Stromová / Bárdošová) však už v súčasnosti existuje 
dopravné napojenie na miesto vybudovania nového napojenia na Pražskú, a to v dĺžke 400 m, teda 
len o 100 m dlhšej ako je vyššieuvedený návrh cez Uhrovú:  

Okrem toho, z rovnakého miesta, teda z križovatky Stromová / Bárdošová v súčasnosti 
existuje bezproblémové dopravné napojenie priamo na Pražskú, aj bez vybudovania navrhovaného 
nového napojenia na Pražskú:  

Kvôli čomu sa teda vôbec navrhuje vybudovanie nového napojenia na Pražskú, keď toto 
súčasné existujúce napojenie plne obsluhuje dopravné potreby? 

Dovoľujeme si upozorniť, že ak sú aj dôvodom na návrh dopravných úprav existujúce 
dopravné zápchy na Stromovej ulici v čase dopravných špičiek, tak navrhované dopravné úpravy 
(zobojsmernenie ulíc Jelšová, Uhrová, ďalej nové napojenie na Pražskú) situácii podľa nášho názoru 
vôbec nepomôžu, pretože vozidlá smerujúce od Dérerovej nemocnice, resp. od Vlárskej a Magurskej 
ulice, by sa dostali preč zo Stromovej (ktorá býva v niektorých časoch dopravne preťažená) práve až 
v mieste križovatky Stromová / Bárdošová - avšak za križovatkou Stromová / Bárdošová v smere 
na Jaskový rad býva cesta prejazdná vždy aj v čase najväčšej dopravnej špičky a dopravných zápch. 
Vozidlá prichádzajúce od Dérerovej nemocnice resp. od Vlárskej alebo Magurskej ulice na križovatku 
Bárdošová / Stromová teda po prekonaní tejto križovatky nemajú žiadny problém ďalej pokračovať 
vjazde a nie je pre ne vôbec potrebné vytvárať alternatívnu trasu cez Jelšovú a Uhrovú, 
zobojsmernením týchto ulíc. 

Na základe uvedeného zastávame názor, že lokalita Jelšová parkovací dom nepotrebuje 
a že návrh na umiestnenie parkovacieho domu na parcele č. 5807 k.ú. Vinohrady nie je riadne, resp. 
vôbec odôvodnený. 

Za jedinú alternatívu, kedy by navrhovaný parkovací dom mal byť prínosom pre niekoho 
v lokalite Jelšová by sme považovali to, keby v bezprostrednom okolí niekto plánoval alebo zvažoval 
výstavbu alebo väčšiu rekonštrukciu napr. administratívnych, obchodných priestorov a pod. 

 
 
 
Akceptuje sa, v upravenom 
návrhu vypustiť dopravné 
pripojenie z Ďurgalovej ul. na 
Pražskú ul. 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh dynamickej a statickej 
dopravy v upravenom návrhu 
bude riešený formou etapizácie 
v zmysle §13 ods. 4, písm. j) 
vyhl. č. 55/2001. 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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A parkovacie miesta pre verejnosť v parkovacom dome by mu teda prišli takto vhod. Aj navrhované 
dopravné úpravy (zobojsmernenie ulíc, nové napojenie na Pražskú) skôr vyvolávajú dojem, že práve 
navrhovaný parkovací dom je tým dôvodom, pre ktorý sa tieto dopravné úpravy navrhujú - teda aby 
bol ľahký prístup do neho a z neho. Táto alternatíva však nie je v návrhu Územného plánu 
zapracovaná - ak sa jedná o takýto dôvod umiestnenia parkovacieho domu na parcele č. 5807 k.ú. 
Vinohrady, žiadame od návrhu na umiestnenie parkovacieho domu na uvedenej parcele úplne 
upustiť, keďže zabezpečenie parkovania vozidiel je vecou každého vlastníka nehnuteľnosti a my 
zásadne nesúhlasíme stým, aby sa takéto zámery realizovali na parcele 5807 k.ú. Vinohrady. Ak má 
niekto takéto investičné zámery v lokalite Jelšová, nech si zabezpečí potrebné parkovacie miesta 
na svojom pozemku. 

Bod 4- zníženie hodnoty nehnuteľností v lokalite Stromová 9/A výstavbou parkovacieho 
domu. 

Bytový dom Stromová 9/A má hodnotnú južnú dispozíciu v smere práve v orientácii 
na navrhované umiestnenie Garážového domu, táto orientácia bytového domu je s dostatkom 
slnečných dní. V prípade vybudovania Garážového domu by došlo k zníženiu hodnoty nehnuteľností 
v tomto bytovom dome, najmä bytov a apartmánov na najnižších podlažiach, ktorým by Garážový 
dom priamo ovplyvňoval svetelné podmienky, ale nepriamo sa z tohto titulu týka aj hodnoty všetkých 
ostatných bytov a apartmánov v danom bytovom dome, keďže tie tvoria jeden celok. Rovnako by 
negatívny vplyv z tohto hľadiska mala aj úprava cestnej premávky na Jelšovej ulici a na Uhrovej ulici 
z jednosmernej na obojsmernú premávku, keďže aktuálne sa jedná o relatívne tichú lokalitu 
(v kontraste s druhou stranou komplexu Stromová 9, otočenej na frekventovanú Stromovú ulicu). 

Pôvodný návrh územného plánu Jelšová z 11/2012 obsahuje: 

- Str. 38 „Vo všeobecnosti nie je vhodné a neodporúča sa zvýšiť mieru intenzity 
automobilovej dopravy, ale hľadať spôsoby jej významového znižovania." 

Upozorňujeme preto, že v novom návrhu Územného plánu Jelšová 03/2016 sa navrhuje 
úprava dopravy v lokalite Jelšová v presnom protiklade s týmto pôvodným zámerom. Žiadame 
zotrvať na uvedenej formulácii podľa verzie z 11/2012 a z tejto formulácie vychádzať pre úpravu 
dopravy v lokalite Jelšová. 

Upozorňujeme, že v lokalite sú väčšinou rodinné domy a menejpodlažné bytové domy, 
pričom ak by aj vlastníci týchto nehnuteľností potrebovali riešiť vlastné parkovanie, môžu (a tiež 
musia) na uvedené účely využiť vlastné pozemky a nezaťažovať svojimi potrebami vlastníkov iných 

Dopravné riešenie v Návrhu 
územného plánu zóny je na-
vrhnuté v zmysle ust. cestného 
zákona a jeho vykonávacích 
vyhlášok autorizovaným 
dopravným inžinierom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapacita HG a návrh výšky HG 
bude upravený na 1 NP, ktorý je 
v súlade so svetlotechnickými 
požiadavkami na bývanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapacita statickej dopravy je 
riešená na počet obyvateľov. 
 
 
 
Návrh urbanizácie uvažuje so 
zabezpečením statickej 
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pozemkov, v tomto prípade vlastníkov parcely č. 5807 k.ú. Vinohrady. 

Na str. 5 návrhu územného plánu Jelšová sa uvádza: „Nakoľko sa riešené územie nachádza 
v urbanizovanom priestore mesta je z hľadiska dopravy hierarchicky najvyššie peší pohyb a za ním 
cyklistická doprava." Keďže do bytového domu Stromová 9/A je jediný možný vstup cez prejazdovú 
plochu, bezprostredne priľahlú k parkovacím miestam, na mieste ktorých sa navrhuje parkovací dom, 
je nepochybné, že umiestnením parkovacieho domu a teda výrazným navýšením počtu parkujúcich 
vozidiel, by došlo k výraznému ovplyvneniu peších chodcov, najmä obyvateľov bytového domu 
Stromová 9/A. Uvedený návrh na umiestnenie Garážového domu je preto v zjavnom rozpore s touto 
údajne najvyššou prioritou. 

Bod 5 - Rozpor s aktuálnym majetkovo právnym usporiadaním 

Na str. 13 návrhu Územného plánu Jelšová sa uvádza veta: „Vytvorené stavebné pozemky 
sú stabilizované a rešpektujú existujúce majetko-právneho usporiadanie územia." Upozorňujeme, že 
v prípade umiestnenia alebo plánovania parkovacieho domu na parcele č. 5807 k.ú. Vinohrady je 
toto tvrdenie v návrhu nepravdivé v prípade pozemkov, ktoré by mali podľa návrhu slúžiť 
na vybudovanie parkovacieho domu. Ako výluční vlastníci parkovacích miest na parcele č. 5807/53 
a 5807/54 a podielových spoluvlastníkov parcely 5807/1 k.ú. Vinohrady sme až do 12/2016 nemali 
žiadnu informáciu o úvahách, resp. zámeroch na vybudovanie parkovacieho domu na danej 
parcelách a zásadne nesúhlasíme s jeho umiestnením na uvedených pozemkoch. Ako vlastníci 
uvedeného pozemku oznamujeme, že umiestnenie verejného parkovacieho domu na našej parcele 
by vôbec nerešpektovalo majetko-právne usporiadanie danej parcely, keďže by sa tak udialo proti 
našej vôli ako vlastníkov pozemkov pare. č. 5807/53 a 5807/54 a podielových spoluvlastníkov 
parcely 5807/1 k.ú. Vinohrady. 

Bod 6 - žiadosť o predĺženie lehoty na vyjadrenie k Územnému plánu Jelšová: 

Vzhľadom na to, že okrem tohto doplňujúceho vyjadrenia predkladáme samostatným listom 
aj  žiadosť o poskytnutie informácií, žiadame týmto o predĺženie lehoty na vyjadrenie k návrhu 
Územného plánu Jelšová o primeranú dobu, do predloženia takto požadovaných informácií 
a o primeranú dobu potrebnú na oboznámenie sa s uvedenými informáciami a zaujatie stanoviska 
k nim. 

Bod 7 - Záver: 

Na základe uvedeného nesúhlasíme s návrhom Územného plánu Jelšová a žiadame o zohľadnenie 
našich pripomienok, o úplné vypustenie zámeru vybudovania parkovacieho domu, resp. garážového 

dopravy na vlastnom pozemku. 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh HG rešpektuje vlastnícke 
vzťahy. Návrh ÚPN Z reguluje 
statickú a dynamickú dopravu 
obyvateľov zóny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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domu alebo akéhokoľvek iného zásahu do vlastníckych práv k nehnuteľnosti - parc. č. č 5807/53 
a 5807/54 a parc. č. 5807/1 k.ú. Vinohrady a o zmenu návrhu Územného plánu Jelšová s ohľadom 
na uvedené. 

Návrh výšky HG bude upravený 
na 1 NP, ktorý je v súlade so 
svetlotechnickými 
požiadavkami na bývanie. 
 

  70 Fyzická osoba 

List zo dňa 31.01. 2017  

 
Na intemetovej stránke - úradnej tabuli - mestskej časti Bratislava - Nové Mesto bolo dňa 01.07.2016 
zverejnené „Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle §5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov - Územný plán zóny Jelšová, Bratislava - 
Kramáre“. V decembri 2016 sa uskutočnilo verejné prerokovanie tohto návrhu v Dome kultúry na 
Stromovej ulici. 

K predloženému Návrhu Územného plán zóny Jelšová predkladáme nasledovné pripomienky: 

1. Pripomienky k funkčnej a priestorovej regulácii územia 

V zásade súhlasíme s návrhom funkčnej a priestorovej regulácie. Nesúhlasíme však 
s riešením pozemku R108, ktorý je uvedený ako jediná rozsiahlejšia plocha vhodná na výstavbu 
bytového domu s cca. 24 bytmi alebo polyfunkčného objektu s obdobnou kapacitou. Na pozemku je 
záhrada bývalých jaslí, s kvalitnou zeleňou. Výstavba takéhoto objektu by výrazným spôsobom 
zhoršila životné prostredie celej lokality nielen počas jeho výstavby, ale aj následne počas užívania 
a to najmä nárastom dopravy, ako statickej tak i dynamickej. 

2. Pripomienky k riešeniu dynamickej dopravy 

Máme za to, že navrhované zmeny v riešení križovatiek sa snažia riešiť neexistujúce 
problémy a to nie úplne vhodným spôsobom. Navrhované zmeny vnášajú inú logiku do vstupovania 
resp. vystupovania z predmetného územia, avšak nemyslíme si, že je to krok správnym smerom - 
určite nie v dohľadnej dobe. Navrhujeme preto križovatky 

●  Jakubíkova – Stromová 

●  Jelšová – Stromová 

●  Hroznová – Stromová 

 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie, návrh 
bude upravený tak, aby 
kapacita statickej dopravy bola 
riešená na vlastnom pozemku. 
 
 
 
 
 
Dopravné riešenie v Návrhu 
územného plánu zóny je na-
vrhnuté v zmysle ust. cestného 
zákona a jeho vykonávacích 
vyhlášok autorizovaným 
dopravným inžinierom, dotknuté 
orgány v oblasti dopravy 
nevzniesli námietky voči návrhu 
riešenia. 
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ponechať v súčasnom stave. 

Osadenie semaforov na križovatku Hroznová - Stromová je extrémne nevhodné. Kvôli 
semaforom by dochádzalo k „upchávaniu“ Stromovej ulice v smere z Pražskej. Zároveň by to najmä 
v zimnom období prinášalo veľké komplikácie pri rozbiehaní sa áut stojacich v kopci smerom 
na Kramáre a takisto by sa celkovo spomalila doprava vo všetkých smeroch. 

Rovnako nesúhlasíme s rozšírením Stromovej ulice na križovatke s Jelšovou resp. 
Bárdošovou. Samostatný odbočovací pruh na Bárdošovu (smerom od mesta) by v zákrute 
prekonával príliš veľké prevýšenie a najmä v zime by toto spôsobovalo veľké komplikácie 
pri rozbiehaní sa áut. Zároveň by vytvorenie takéhoto nového pruhu znamenalo zúženie chodníka, 
resp. zmenšenie plochy blízkej zelene - parčíku. 

Rozšírenie Jelšovej ulice pri pošte považujeme za len veľmi ťažko realizovateľné. Obávame 
sa, že spraviť tam ďalší pruh je nereálne. 

3. Pripomienky k riešeniu statickej dopravy 

       V súčasnej situácii nesúhlasíme s redukciou parkovacích miest na pozemných komunikáciách, 
najmä z toho dôvodu, že výstavba plánovaného parkovacieho domu za bývalým Siemensom je na 
temer 100 percent nereálna. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dopravné riešenie v upravenom 
návrhu bude obsahovať 
etapizáciu, vecnú a časovú 
koordináciu riešenia prestavby 
komunikácií a statickej dopravy 
v zmysle §13 ods. 4, písm. j) 
vyhl. č. 55/2001. 
 
 
Návrh HG rešpektuje vlastnícke 
vzťahy. Návrh ÚPN Z reguluje 
statickú a dynamickú dopravu 
obyvateľov zóny. 
Návrh výšky HG bol upravený 
na 1 NP, ktorý je v súlade so 
svetlotechnickými 
požiadavkami na bývanie. 
 

  71 Fyzická osoba 

List zo dňa 25.01.2017  

 
V priebehu uplynulého času sledujem riešenie návrhu „ Územného plánu zóny - Jelšová" . 

Ja, Ing. Zdenek Ouzký som majiteľom pozemkov parcelných čísiel 5541/17, 5750/53, 
5750/27, nachádzajúcich sa v dotykovej oblasti Stromová, Jakubíková. Pri bližšom analyzoavaní 
návrhu zámeru riešenia územného plánu, zisťujem, že návrh tak ako je predkladaný v zóne môjho 
majetku, nemôžem súhlasiť. Navrhnutý zámer znehodnocuje môj majetok a likviduje môj vlastný 
investičný zámer, v ktorom uvažujem s využitím predmetného pozemku na vlastnú výstavbu , v ktorej 
čelo mám záujem orientovať do Stromovej ulice. 
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Námietky: 

Navrhovateľ a spracovateľ zámeru - „Jelšová" bez zvláštneho skúmania navrhol a nakreslil. 

1. Oponujem a navrhujem projektantovi, aby zámer na parcele 5750/27 preniesol na súbežný 
pozemok pare. č. 5701/11, ktorý ako som sa presvedčil je vo vlastníctve mesta. Resp. môže 
využiť pozemok 5750/3, ktorý je vo vlastníctve neznámeho vlastníka 

2. Tak ako som sa z dostupného návrhu dozvedel, spracovateľ návrhu navrhuje na mojom 
pozemku riešiť stanovište bicyklov. Poznamenávam, že práve mestský pozemok 5701/11 je 
priestorný a snáď ideálny pre stanovište bicyklov. 

3. Predpokladám, že navrhovateľ zámeru nemá záujem zlomyseľné konanie a marenie môjho 
vlastného investičného stavebného zámeru.  

Ako priamo dotknutý nevyváženým návrhom spracovateľa zámeru „Jelšová" som pripravený byť 
osobne zúčastnený pri nasledovnom uplatňovaní určite aj ďalších pripomienok,alebo proti návrhov. 

 
 
 
Akceptuje sa, stanovište 
bicyklov bude v upravenom 
návrhu navrhnutý na verejnom 
pozemku. 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
Upravený návrh bude 
predmetom opätovného 
prerokovania v zmysle ust. 
stavebného zákona. 

  72 Fyzická osoba 

List zo dňa 31.01.2017  

 
Ako vlastník pozemkov 21242/5-7, 21648/16, dotknutý subjekt vznášam pripomienky 
k prerokovávanému Územného plánu zóny Jelšová. 

1. Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie územia striktne definuje územie ako územie 
s funkčným využitím: občianska vybavenosť, kde je prípustná funkcia stanovená na polyfunkčný 
objekt. 

Nadradená územnoplánovacia dokumentácia, záväzná časť Územného plánu hl. m. 
Bratislavy, zaraďuje pozemky ako súčasť funkčnej plochy 201, kde je prípustný pomer delenia medzi 
obytnou funkciou a občianskou vybavenosťou 30-70. Súčasťou predmetnej funkčnej plochy je 
existujúci objekt Ministerstva školstva, čo opodstatňuje umiestniť v území väčší podiel obytnej 
funkcie. 

Poloha pozemkov v prepojení ulíc Jaskový rad, Stromová umocňuje potenciál na obytnú 
funkciu, ktorá je aj prirodzeným pokračovaním obytného charakteru ulice Jaskový rad. Pritom je 
dôležité, aby v zmysle urbanistického dotvorenia uzlového priestoru Pražská, Stromová, Jaskový rad 

 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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parter objektu bol otvorený a dopĺňal polyfunkčné prostredie. 

V zmysle vyššie uvedeného vznášam námietku k striktne definovanému funkčnému 
využitiu a navrhujem, aby predmetné pozemky v nároží Jaskový rad, Stromová podporovali 
obytný charakter okolitého územia a Územný plán zóny Jelšová umožnil na nich obytnú funkciu. 

2. Výkres komplexný urbanistický návrh navrhuje využitie nárožia Jaskový rad, Stromová ako 
plochu vnútroblokovej a areálovej zelene záhrad. Tento návrh považujem za urbanisticky chybný, 
keďže je dôležité zachovať mestskosť a kompaktnosť územia a podporiť tvorbu uličnej línie (tak ako 
je stanovené výkresom priestorovej a funkčnej regulácie). 

Navrhujem, aby farebný kód pre plochu vnútroblokovej a areálovej zelene záhrad bol 
z nárožia parciel odstránený v tomto výkrese.  

3. Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie územia reguluje predmetné pozemky  nasledovne: 

●  Maximálna podlažnosť                                       6+ 
●  Maximálny index zastavaných plôch                  0,40 
●  Minimálny koeficient zelene                               0,30 

Vzhľadom na nárožnú polohu pozemkov, vstupného bodu územia Kramáre ako aj vzťahov 
okolitej zástavby - t.j. priestorové prepojenie medzi 4 a pol podlažnou zástavbou ulice Jaskový rad 
a 10 a pol podlažným objektom Ministerstva školstva sa javí striktné definovanie výšky objektu 
neopodstatnené. 

Architektonickou štúdiou Jaskový rad 5A sa preukázalo, že výškové limity územia môžu byť 
na 7¬8 podlažnej zástavbe, kedy sa vytvorí plynulý výškový prechod medzi výškovou úrovňou ulice 
Jaskový rad a objektom Ministerstva školstva osadeného na stúpajúcom upätí. 

Navrhujem, aby výškový limit bol v rovine odporúčacej, prípadne navýšený na základe 
poznatkov z architektonickej štúdie Jaskový rad 5A. 

Navrhovaný index zastavaných plôch vychádza z charakteru okolitej zástavby a je bez 
pripomienok. 

Navrhujem, aby regulácia koeficientu zelene vychádzala z charakteru okolitej zástavby 
a zohľadnila súčasné zvýšené požiadavky na parkovacie miesta, ktoré pri rozvoji územia musia byť 
umiestnené na pozemku. Navrhujem, aby koeficient zelene bol upravený v rozmedzí 0,15-0,20. 

4. Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie územia stanovuje odstup zástavby 

 
UPD na zónalnej úrovni musí 
byť v súlade so záväznou 
časťou nadradenej ÚPD, a to 
s ÚPN BA, 2007 v znení ZaD. 
 
Komplexný urbanistický návrh 
v danom priestore navrhuje 
zeleň ako ochrannú voči 
frekventovanej cestnej 
komunikácie. Výkres funkčnej 
a priestorovej regulácie 
v danom priestore definuje 
funkčným kódom, ktorý je 
v súlade s ÚPN HM BA, 2007 
v znení ZaD. 
 
Neakceptuje sa. 
ÚPN zóny Jelšová určuje 
výškový limit max. 6 NP napriek 
budove MŠ VV a Š SR 
z dôvodu zabezpečenia 
prevádzkovej kvality územia. 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
Akceptuje sa.  
Koeficient zelene bude 
upravený na 0,20. 
 
Predmetná lokalita je 
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od hrany komunikácie na 6 m. 

Odstup od komunikácie zástavby na 6m je príliš veľkorysý, netypický pre mestské 
prostredie, ktorého cieľom je podporiť kompaktnosť a urbanistickú kvalitu. Odstup od hranice 
pozemku zo strany Stromovej je definovaný na 3,3m z dôvodu umiestnenia verejnoprospešných 
stavieb mimo verejných priestranstiev vymedzených uličnými čiarami. 

Vyššie spomínaná architektonická štúdia Jaskový rad 5A sa podrobnejšie zaoberala umiestnením 
technickej infraštruktúry v stanovených odstupových vzdialenostiach ako aj peší a cyklistický pohyb. 
Architektonická štúdia preukázala, že odstupová vzdialenosť parteru od hranice pozemku 2m je 
dostačujúca, čo vedie k záveru, že odstupová vzdialenosť parteru budúceho objektu 
od komunikácie 5m je vyhovujúca. 

tangovaná existujúcou cestnou 
komunikáciou. Odstupové 
vzdialenosti rešpektujú 
vyhlášku č. 532/2002 Z. z., kt. 
sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a 
o všeob. tech. požiadavkách 
na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie. 
 

  73 Fyzická osoba 

List zo dňa 15.12.2016  

1. Názov zóna Jelšová je zavádzajúci nakoľko na verejnom prejednávaní vôbec nešlo 
o malicherné , nerealizovateľné príp. zbytočné a nepraktické zmeny v doprave v zóne 
Jelšová ani o výstavbu, ktorá je v územnom pláne už sedem rokov a nič sa nedeje, ale 
išlo výhradne o stavbu parkovacieho domu na Stromovej 9/A elegantne zabalenej 
do pláštika „Zóna Jelšová" tak, aby sa o tom obyvatelia predmetného domu nedozvedeli 
vôbec a tak aby sa ani nemohli k uvedenému nezmyselnému návrhu vyjadriť či zmariť 
ho. V pozvánke malo byť jasne uvedené že sa jedná aj o parkovací dom na Stromovej 
9/A.  

 
2. Pozvánka mala byť adresovaná do domu na Stromovej 9/A zaslaná každému 

dotknutému účastníkovi aby túto pozvánku neodignoroval ako jeho sa netýkajúcu, 
nevediac že sa jedná o tak závažnú vec. Mám za to, že sa tak udialo úmyselne s tým, že 
majitelia parkovacích miest sa o tejto skutočnosti dozvedia až po schválení územného 
plánu, t.j. v dobe, kedy už nebude možné mať k tomu pripomienky. Všetky parkovacie 
miesta sú na LV a keďže ste si našli čísla parciel, ktorých sa to môže týkať bolo by 
korektné osloviť majiteľov, pokiaľ to nebol úmysel. 

 
3. Nesúhlasím s výstavbou parkovacieho domu pred mojimi oknami bývam na prízemí, čím 

by sa absolútne znížila svetelnosť môjho bytu , zvýšila hlučnosť hustotou budúcej 
premávky a ešte viac by bola ohrozená bezpečnosť chodcov, nakoľko východ z brány 
domu nesmeruje na chodník, ktorý absentuje v tomto dome ale priamo na cestu po ktorej 

 
 
 
Berie sa na vedomie. 
Predmetom prerokovania bol 
Návrh ÚPN zóny Jelšová ul. 
BA- Kramáre. 
 
 
 
 
 
Prerokovanie Návrhu ÚPN zóny 
bolo oznámené v súlade s ust. 
stavebného zákona. 
 
 
 
 
 
Návrh HG rešpektuje vlastnícke 
vzťahy. Návrh ÚPN Z reguluje 
statickú a dynamickú dopravu 
obyvateľov zóny. 
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prechádzajú autá z resp. na parkovisko. Vzdialenosť domu od horných parkovacích 
miest je iba cca 6-7 metra, pozerám priamo na zaparkované autá v prípade postavenia 
garáže by medzi ňou a domom vznikol „tunel" a byty na prízemí, 1 a 2 poschodí by sa 
razom stali „pivničnými bytmi" a rapídne by poklesla ich cena na úkor súkromného 
investora. Uvedené je v priamom rozpore ochranou zdravia a života. Odhliadnuc 
od toho, že počas výstavby garáže by sme nemali kde parkovať a jej výstavbou by sa 
nezískal deklarovaný počet 240 parkovacích miest ale len rozdiel medzi doterajším 
počtom parkovacích miest a očakávaným počtom. Nebolo ani riešené a zohľadnené kde 
by sme počas výstavby parkovali my — majitelia. Vychádzam z toho, že tak ako to bolo 
prezentované je to nanajvýš nevýhodné pre doterajších vlastníkov parkovacích miest 
zo všetkých aspektov , pričom verejný záujem nebol preukázaný. Kúpenie parkovacích 
miest bolo podmienkou pri kúpe bytu a teraz to už neplatí? Nie je toto podvod 
na majiteľoch?  

 
4. Prečo by malo byť verejným záujmom vyvlastnenie súkromného majetku v prospech 

súkromného obchodníka, ktorý garáže postaví a predá ich resp. ich bude prenajímať?  
 
5. Nech si súkromné firmy získavajú pozemky od súkromných osôb normálnym spôsobom 

a za trhovú cenu.  
 
6. Žiadam o vysvetlenie resp. o vyvodenie osobných dôsledkov voči osobe — osobám, 

ktoré za viac ako 7 rokov , kedy boli platení z našich daní neboli schopní vykonať faktické 
zmeny v územnom pláne a to i napriek tomu, že zástupca -ovia miestneho úradu museli 
byť prítomný pri kolaudácii našej budovy v roku 2014 a teda vedel o zmene 
administratívnej budovy na bytový dom. Vedel i o odpredávaní parkovacích miest 
a zodpovedný človek mal okamžite opraviť údaje v dokumentácii tak aby zodpovedali 
skutočnosti.  

 
7. Na stretnutí dňa 8.12.2016 bolo povedané že sa uvažuje aj so zastavaním resp. riešením 

voľného priestoru na hranici ulíc Stromová - Jaskový rad. Prečo sa nauvažuje 
o postavení garáží tam, kde by ste nikoho neobmedzovali a mali by ste možnosť stavať 
aj do väčšej výšky?  

 

Návrh výšky HG bude upravený 
na 1 NP, ktorý je v súlade so 
svetlotechnickými 
požiadavkami na bývanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh HG v upravenom návrhu 
nebude zaradený medzi 
verejnoprospešné stavby. 
 
 
 
Berie sa na vedomie, zmeny 
účelu využitia nebytových 
priestorov na byty sa kolauduje 
individuálne a priebežne. 
 
 
 
 
Upravený návrh bude 
navrhovať podzemné garáže. 

  74 Fyzická osoba 

List zo dňa 18.01.2017  
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Ja dolu podpísaný, majiteľ pozemku č. 5864/1 v k. ú Vinohrady na základe oznámenia o verejnom  
prerokúvaní územného plánu zóny Jelšová podávam k predmetnému návrhu nasledovné  
pripomienky, ktoré žiadam do územného plánu zóny zapracovať. 

Pripomienka č. 1  

Administratívny objekt ministerstva školstva je výrazne poddimenzovaný z hľadiska riešenia 
statickej dopravy. Zamestnanci a návštevníci sú tak nútení parkovať v okolitých uliciach, a tento 
problém sa ma dennodenne dotýka ako obyvateľa rodinného domu na ulici Hroznová, ktorý priamo 
susedí s parkoviskom ministerstva školstva. Je zrejmé, že v prípade výstavby na pozemkoch 
v mojom vlastníctve, ktorej statická doprava bude na rozdiel od budovy Ministerstva dimenzovaná 
v zmysle v súčasnosti platných predpisov, a ktorej funkcia v zmysle návrhu územného plánu zóny (1) 
ma mat verejný charakter, bude verejnosti prístupné aj jej parkovacie kapacity. Je viac ako 
pravdepodobné, že tieto parkovacie kapacitu budú suplovať nedostatok parkovacích kapacít budovy 
ministerstva školstva v rozpore so záujmami užívateľov budovy na pozemku č. 5864/1. V návrhu 
územného plánu zóny sa na parkovisku ministerstva školstva uvažuje s budovou, ktorá je líniovým 
pokračovaním uličnej čiary ministerstva. Táto je označená ako stavba a investičný zámer, avšak bez 
vyznačenia funkcie. Čo v prípade, že by sa akýmkoľvek spôsobom navýšili plošné kapacity pozemku 
ministerstva dôjde k zhoršeniu statickej dopravy v lokalite. Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti 
a predpoklady žiadam, aby na pozemku ministerstva školstva bola prípustná pre ďalšiu výstavbu 
jediná možná funkcia, a síce funkcia statickej dopravy, a teda aby tento objekt investičného zámeru 
bol na pozemku ministerstva školstva bol označený číslom funkcie 5 - parkovací dom.  

Pripomienka č. 2  

Križovatka ulíc Pražská, Stromová a Jaskový rad predstavuje svojou dopravnou aj 
geografickou polohou v sídle významný mestotvorný bod. Výšková úroveň 6 nadzemných podlaží 
navrhovaná v návrhu územného plánu zóny nezodpovedá významnosti tohto miesta. Výškové 
budovy situované v dôležitých dopravných uzloch tvoria dôležitý prvok z hľadiska čitateľnosti 
mestskej štruktúry a prirodzenej navigácie. Predmetná križovatka je východnou „bránou" do miestnej 
časti Kramáre. Návrh 6 podlažnej zástav by ako pokračovania oblúku uličnej čiary ulice Stromová 
na ulicu Pražskú rieši len celistvosť urbanistickej štruktúry ulice Stromová, avšak nereflektuje 
významnosť tohto bodu z hľadiska orientácie v rámci sídelného útvaru. 

Vzhľadom na hore uvedené žiadam, aby maximálna výšková úroveň výstavby na pozemku 
Č. 5864/1 bola stanovená vyššia. Minimálne definovaná úrovňou strešnej roviny ministerstva 

 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
Upravený návrh bude navrhovať 
zväčšenie kapacity podzemnej 
garáže pod MŠ SR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
Návrh výškovej regulácie 
vychádza nielen 
z kompozičných aspektov ale aj 
z dôvodu zabezpečenia 
prevádzkovej kvality územia. 
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školstva. T.j. aby výška budovy na predmetnom pozemku mohla dosiahnuť výšky strechy 
ministerstva školstva.  

Pripomienka č. 3  

Cez pozemok Č. 5864/1 v mojom vlastníctve je navrhovaný nájazd cyklotrasy 5. Okruh 
na mimoúrovňové križovanie Stromovej ulice. Toto zakomponovanie verejnej funkcie do pozemku 
považujem za výrazný zásah do užívania môjho súkromného majetku.  

Som pripravený s objednávateľom územného plánu zóny dospieť k dohode o forme, 
rozsahu a kompenzácii tohto zásahu, avšak táto dohoda musí byť uzavretá pred schválením návrhu 
územného plánu zóny. Žiadam týmto starostu a hlavného architekta mestskej časti Bratislava Nové 
mesto o rokovanie v predmetnej záležitosti. V súvislosti s potenciálnym bremenom plošného záberu 
súkromného pozemku verejnou funkciou žiadam aby zastavanosť na predmetnom pozemku bola 
zvýšená v návrhu územného plánu zóny z 0,4 na 0,45.  

Pripomienka č. 4  

Návrh územného plánu zóny návrhom tvaru objektu na predmetnom pozemku sa sústredil 
na uzatvorenie bloku urbanistickej štruktúry s dôrazom na pokračovanie uličnej čiary Stromovej ulice, 
pričom sa na križovatke ulíc Pražská, Stromová a Jaskový rad nevenuje v dostatočnej miere 
plochám zelene. Taktiež nie je pri tvare navrhovaného objektu zohľadnené natočenie na svetové 
strany, dôležite z hľadiska nových kritérií na dosahovanie energetickej efektívnosti budov. Mám 
za to, že objekt by mal byť viac exponovaný na Juh, čím by zároveň aj reflektoval smer fasád 
objektov v dotyku s Pražskou ulicou.  

Odbornú časť pripomienok k návrhu územného plánu vypracoval lng. arch. Miroslav Marko, M. Arch 

 
 
 
 
Akceptuje sa. 
V upravenom návrhu návrh 
cyklotrasy bude upravený na 
obecné pozemky  
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh reguluje stavebné čiary 
ako uličné čiary (predné) vo 
vzťahu k miestnej komunikácie  
a zadné vo vzťahu k okolitej 
zástavbe a z dôvodu splnenia 
svetlotechnických požiadaviek 
existujúcich stavieb 

  75 Fyzická osoba 

List zo dňa 02. 01. 2017 

 
Ako majitel bytu v bytovom dome na Stromova 9A a majitel pozemku na parcele 5807 na ktorej je 
navrhovany hromadny parkovaci dom nesuhlasim s jeho vybudovanim s nasledovnych dovodov:  

1. V prípade umiestnenia parkovacieho domu v blízkosti bytového domu dôjde k zatieneniu 
fasády a zníženiu svetelnosti bytov, ktoré sú v bytovom dome od prízemného podlažia.  

2. 240 potencionálne parkujúcich automobilov zníži kvalitu ovzdušia v tesnej blízkosti 

 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
Návrh výšky HG bude upravený 
na 1 NP, ktorý je v súlade so 
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bytového domu.  

3. V súčasnosti aktívne riešime problém s hlukom zo zásobovania prevádzok v objekte 
Stromová 9, nákladné auta prechádzajú areálom bytového domu. 240 aut spôsobí ďalší hluk.  

4. Dôjde k znehodnoteniu výhľadu z bytového domu.  

V návrhu územného plánu vypracovanom MILAN architecture s.r.o. sa pravdepodobne nezohľadňuje 
fakt, že objekt bývalého Siemensu nie je dnes objekt občianskej vybavenosti, ale hlavne bytový dom. 
Preto navrhujem:  

1. Zmeniť objekt bývalého Siemensu na Stromovej ulici z objektu občianskej 
vybavenosti na bytový dom.  

2. Vylúčiť hromadný parkovací dom navrhovaný na parcele 5807 z návrhu územného 
plánu zóny Jelšová 

svetlotechnickými 
požiadavkami na bývanie. 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
Podľa aktuálneho výpisu LV 
stavba je evidovaná ako 
administratívna budova, v ktorej 
časť bola rekolaudovaná na 
byty 
Návrh HG je upravený 

  76 Fyzická osoba 

List zo dňa 30.01.2017  
 
Týmto podávam nasledovné pripomienky k prezentovanému návrhu územného plánu zóny Jelšová 

1. Plán výstavby novej bytovky na Royovej ulici /parcely 5487/73 a 5487/2/ - je to tu 
zahustené, v jednosmernej ulici nie je priestor pre prejazd ďalších cca 40 áut denne. Už teraz je ulica 
preťažená, jazdia tu aj autá z okolitých ulíc, firiem, nie len obyvateľov Royovej. Parkovanie na ulici je 
dlhodobo neriešený problém – chodník neslúži pre chodcov, ale ako parkovisko pre autá. Chodci, 
vrátane mamičiek s kočíkmi musia chodiť po ceste a v protismere. Autá nerešpektujú povahu ulice, 
a jazdia rýchlo a bezohľadne. Navyše navrhovaný počet parkovacích miest je nižší ako počet áut 
potenciálnych obyvateľov (nájomníkov bytovky) a ich návštev. 

2. Uhrova ulica obojsmerná od Hroznovej - odstráni sa tým cca. 20 parkovacích miest ktorá 
ale v územnom pláne nie sú nikde kompenzované, tým pádom začnú autá parkovať v "bočných" 
uliciach, kde ešte viac zahustia už teraz nepriechodné chodníky.  

3. Jelšová ulica (pri pošte) obojsmerná - už teraz je tam problém s úzkym chodníkom – 
po chodníku kvôli jeho nedostatočnej šírke ani dnes neprejde kočík. Mám pochybnosti o vybudovaní 
obojsmernej ulice vrátane „normálneho“ použiteľného chodníka 

4. Jakubíkova je označená ako jednosmerná, smerom dolu. Toto spôsobí zvýšené 

 
 
 
 
 
Návrh zástavby v regulačnom 
bloku R 108 rešpektuje ÚPN 
HM BA, 2007 v znení ZaD 
 
 
 
 
 
Dopravné riešenie v upravenom 
návrhu bude obsahovať 
etapizáciu, vecnú a časovú 
koordináciu riešenia prestavby 
komunikácií a statickej dopravy 
v zmysle §13 ods. 4, písm. j) 
vyhl. č. 55/2001 
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zaťaženie Jahodovej ulice, obyvateľmi z Jelšovej, Jakubíkovej aj dolnej časti Royovej, ktorý cestu na 
Jakubíkovej (smerom do kopca) využívajú ako skratku. 

5. Dlhodobo na Royovej chýbajú parkovacie miesta, napriek tomu sa schvaľuje a plánuje 
ďalšia výstavba. Namiesto ďalšej bytovky je potrebné vybudovať parkovacie miesta, a ponúknuť ich 
na odpredaj do osobného vlastníctva obyvateľom existujúcich bytoviek na Royovej - ktoré si každý 
veľmi rád zakúpi, hlavne obyvatelia, ktorí bývajú v bytovkách oproti parcelám 5487/73 a 5487/2. 
V pláne uvádzate, že obyvatelia so záhradami by mali v tejto lokalite vysádzať stromy – na druhej 
strane výstavbou bytovky zlikvidujete asi cca. 10 zdravých stromov. 

7. Ďurgalova po celej dĺžke ako cyklochodník – je to pekný nápad, ale denne je tam 
zaparkovaných cca 50 áut, ktoré sa len tak nestratia? Chýbajú tu parkovacie miesta ako 
kompenzácia za cyklochodník. 

Vopred ďakujem za zváženie uvedených pripomienok a ich zapracovanie do návrhu ÚP. 

 
 
 
 
Statická doprava bude 
v upravenom návrhu riešená aj 
pod parkom Jahodová 
 
 
 
Statická doprava v Návrhu 
územného plánu zóny je na – 
vrhnutá v zmysle ust. cestného 
zákona a jeho vykonávacích 
vyhlášok autorizovaným 
dopravným inžinierom 
 

  77 Fyzická osoba 

List zo dňa 31.01.2017 

Dňa 8.12.2016 som sa zúčastnila prezentácie územného plánu zóny Jelšova ul. Kramáre v Dome 
kultúry na Stromovej ulici. Z tohto dôvodu posielam pripomienky. 
 
1. Nepáčilo sa mi, ako ste sa všetci prítomní zachovali k svojmu nadriadenému Mgr. Rudolfovi 
Kusému, starostovi Bratislava – Nové mesto. Hanbite sa.  
2. Na prezentáciu ste priniesli iba po jednej mape a dokonca ste sľúbili, že ich vyvesíte v Dome 
kultúry na Stromovej ul., čo ste neurobili.  
3. Ak niečo plánujete, aspoň navštívte miesto činu a zistite si, či sa za daných podmienok daný 
projekt dá realizovať. 
4. Nedovoľte, aby developeri stavali výškové budovy a ničili vzhľad terajšej lokality, medzi rodinnými 
domami a prevyšovali polyfunkčné budovy s reštauráciami. 
5. Neničte zeleň, ale rozširujte. Navštívte destinácie ako sú Praha, Viedeň a vezmite si z nich príklad. 
Veľa budov opravujú, ale neničia a nestavajú moderné budovy, ako to Vy sa snažíte robiť. 
6.Kramáre vždy boli okrajovým miestom mesta Bratislavy. Žijem tu 68 rokov.  
 

 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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List zo dňa 22.12.2016 

 
                Podávam týmto námietku voči realizácii výstavby hromadného parkovacieho domu, 
ktorý je podľa popisu v textovej časti ÚPN Zóny plánovaný na parkovacích státiach bývalého objektu 
Siemens. Parkovacie státia sú t. Č. už v súkromnom vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytového domu Stromová 9/A, pôvodne administratívnej budovy, ktorá bola 
prekvalifikovaná na bytový objekt - určite so súhlasom stavebného úradu a ďalších úradov, ktorí 
uvedenú tematiku zastrešujú. Bytový dom  Stromová 9/A bol skolaudovaný a odovzdaný kupujúcim 
do užívania v roku 2014 s tým, že noví vlastníci si povinne kupovali k bytovej jednotke parkovacie 
miesta. Okrem parkovacích miest vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa na uvedenom 
parkovisku nachádzajú aj parkovacie miesta, ktoré patria administratívnej budove Stromová 9. 

Uvádzam hlavné dôvody, prečo namietam výstavbu hromadného parkovacieho domu:  
• porušenie základných práv a slobôd vlastníkov vychádzajúcich z Ústavy SR, Druhá hlava,  čl. 20.  
• nadmerné znečistenie ovzdušia,  
• zvýšenie hluku,  
• znížená alebo nedostatočná svetelnosť bytov,  
• nepostačujúce prístupové cesty, t. Č. je cez parkovisko zabezpečované zásobovanie obchodov 
na Stromovej ul., čo už teraz spôsobuje závažné problémy najmä bytom na nižších podlažiach (napr. 
hluk v skorých ranných hodinách, )  
• likvidácia existujúcej zelene,  
• zníženie bezpečnosti obyvateľov bytovky - priamo popri vchode prechádzajú autá zo Stromovej ul. 
na parkoviská (t. Č. túto nebezpečnú situáciu riešia vlastníci bytov so svojím správcom,  
• získanie 240 nových parkovacích miest je nereálne, je možné počítať len so zamýšľaným počtom 
parkovacích jednotiek poníženým o parkovacie miesta obyvateľov zo Stromovej ul. 9/A.  

Zároveň si dovoľujem poukázať na skutočnosť, že v čase, kedy už bol návrh UP 
a prebiehalo jeho schvaľovanie na hromadnú výstavbu parkovacieho domu, prišlo k povoleniu 
zmeniť administratívnu budovu na obytný dom a zároveň s tým dať možnosť vlastníkom si zakúpiť 
parkovacie miesta. Určite boli všetky kompetentné orgány o týchto zmenách oboznámené, prečo sa 
teda povolilo prekvalifikovanie administratívnej budovy na bytový dom? Považujem to 
za zavádzajúce a za uvedenie vlastníkov do omylu pri kúpe bytu a parkovacieho miesta.  

Záverom Vás žiadam o odpoveď, ako je možné, že všetci zamestnanci príslušných orgánov ako aj 

 
 
 
 
Dopravné riešenie v upravenom 
návrhu bude obsahovať 
etapizáciu, vecnú a časovú 
koordináciu riešenia prestavby 
komunikácií a statickej dopravy 
v zmysle §13 ods. 4, písm. j) 
vyhl. č. 55/2001 
 
 
 
 
 
Návrh HG rešpektuje vlastnícke 
vzťahy, reguluje statickú a dy- 
namickú dopravu obyvateľov 
zóny. 
Návrh výšky HG bude upravený 
na 1 NP, ktorý je v súlade so 
svetlotechnickými 
požiadavkami na bývanie. 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 
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Vášho oddelenia naďalej pracovali s podkladmi, ktoré neboli aktualizované, hoci o novej skutočnosti 
- zmene vlastníctva vedeli a spracovávali projekty na výstavbu hromadného parkovacieho domu už 
v neexistujúcom objekte Siemens. Predpokladám, že všetci zúčastnení vrátane zamestnancov 
Miestneho úradu sú platení z našich daní a pevne dúfam, že budú zastrešovať problémy obyvateľov 
svojej miestnej časti a nie developerov alebo záujmových skupín, ktorí budú na hromadnom 
parkovacom dome finančne profitovať. Kde budú potom parkovať obyvatelia našej bytovky? 

Upravený návrh bude 
predmetom opätovného 
prerokovania v zmysle ust. 
stavebného zákona 
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List zo dňa 31.01.2017  

Pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie - „Návrh - Územný plán zóny 
Jelšová, 03/2016“ (ďalej len „ÚP-Z“) - si dovoľujem uplatniť ako obyvateľ Bratislavy a Mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto. 

Vo svojich pripomienkach reflektujem najmä ciele ÚP-Z uvedené v jeho textovej časti. 
„Podstatným cieľom je vytvorenie stavebných pozemkov a definovanie zásad a regulatívov 
podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného 
dopravného a technického vybavenia územia. “ 

Po oboznámení sa s ÚP-Z, s jeho textovou i grafickou časťou zverejnenou 
na www.banm.sk, si dovoľujem skonštatovať, že ÚP-Z síce stanovuje zásady a regulatívy 
podrobnejšieho priestorového usporiadania pozemkov a stavieb v riešenom území, ale absentujú 
v ňom zásady a regulatívy podrobnejšieho funkčného využívania pozemkov a stavieb. ÚP-Z sa 
v oblasti regulácie funkčného využívania územia obmedzuje len na prevzatie regulácie funkčného 
využitia plôch obsiahnutej v Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien 
a doplnkov. 

Medzi konkrétne ciele ÚP-Z, resp. „hlavným cieľom je dotvoriť jestvujúcu štruktúru 
nehomogénnej zástavby. Sústrediť pozornosť na jej homogenizáciu najmä v ťažiskových polohách. 
V súlade s nadradenou dokumentáciou prispieť k optimálnejšiemu rozvrhnutiu priestorového 
usporiadania a funkčného využitia územia tak, aby nedochádzalo ku kolízii rôznorodých stavieb a ich 
následnému znehodnoteniu. Tento problém nastáva v strete zástavby rodinných domov a občianskej 
vybavenosti celomestského a nadmestského charakteru. “ 

V ÚP-Z však absentuje jednoznačná a jasná regulácia funkčného využívania časti 
pozemkov, resp. stavieb v riešenom území - časť pozemkov je určená pre rodinné domy a aj pre 
bytové domy, pričom pre takéto pozemky je stanovená rôzna maximálna podlažnosť stavieb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 
Upravený návrh bude 
vypracovaný v súlade s vyhl. č. 
55/2001 a bude predmetom 
opätovného prerokovania 
v zmysle ust. stavebného 
zákona 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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(maximálna podlažnosť 2+, 3+, 4, 4+, 5+, dokonca aj 8 podlaží). Takýto návrh, podľa môjho názoru, 
neprispieva k vytváraniu podmienok pre dotváranie existujúcej nehomogénnej zástavby. 

V časti „3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním, so súborným stanoviskom 
z prerokovania konceptu alebo návrhu“ je okrem iného uvedené, že „Pre stanovenie trvalo 
udržateľnej miery exploatácie územia je stanovená aj presná intenzita zastavania územia. Vyjadrená 
podrobnými regulatívmi priestorového usporiadania vzťahujúcimi sa na stavebný pozemok - parcelu, 
ktorými sú: 

- Maximálna podlažnosť, 

- Uličná čiara,  

- Stavebná čiara pre nadzemné podlažia, 

- Index zastavaných plôch (koeficient zastavanosti) - IZP, 

- Index podlažných plôch - IPP, 

- Koeficient zelene - KZ. “ 

Vo vyššie citovanom texte, ale aj v ďalších častiach ÚP-Z, je uvedený aj podrobný regulatív 
priestorového usporiadania - index podlažných plôch - IPP, ktorý však v záväznej časti ÚP-Z, ako aj 
v hlavnom výkrese priestorovej a funkčnej regulácie územia, absentuje. 

Nemôžem súhlasiť a akceptovať definíciu podzemného podlažia niekoľkokrát uvedenú 
v textovej časti a aj v záväznej časti ÚP-Z - „Za podzemné podlažie sa považuje každé podlažie, 
ktoré má úroveň podlahy alebo jej väčšiu časť nižšie ako 1 300 mm od najnižšieho bodu upraveného 
priľahlého terénu. Nad týmto podzemným podlažím sa nachádza nadzemné podlažie.“ Žiadam 
o úpravu tejto definície tak, aby bola zosúladená s definíciou podzemného podlažia obsiahnutou 
v platnej STN. 

Ťažiskové a najdôležitejšie pripomienky ku grafickej časti ÚP-Z 

• výkres širších vzťahov 

• je síce vyhotovený na podklade ÚP Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení 
zmien a doplnkov, ale riešené územie ÚP-Z je v ňom vyjadrené v inej grafickej legende (rodinné 
domy, bytové domy, rodinné domy a bytové domy, polyfunkčné objekty, občianska vybavenosť, atď.) 
než v tej, ktorú používa územný plán mesta napriek skutočnosti, že na toto schválené funkčné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 
Upravený návrh bude riešiť 
reguláciu v zmysle 
vyhodnotenia požiadaviek 
Magistrátu (bod č. 1) 
Podzemné podlažie bude 
v súlade s STN 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 
V upravenom návrhu UPN Z  
bude grafika opravená v zmysle 
vznesených požiadaviek 
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využitie riešeného územia v územnom pláne mesta sa na viacerých miestach odvoláva textová časť 
a aj záväzná časť ÚP-Z, 

• žiadam výkres prepracovať a v riešenom území použiť grafickú legendu funkčného 
využitia územia zodpovedajúcu, resp. použitú v územnom pláne mesta, 

• komplexný urbanistický návrh 

• vo výkrese je vyjadrený, graficky veľmi nezreteľne, len súčasný stav využitia (účelu) 
existujúcich stavieb a úplne absentuje návrh funkčného využitia (účelu) existujúcich a navrhnutých 
stavieb, s výnimkou garáže/hromadného parkovacieho domu, 

• žiadam výkres dopracovať aj o návrh funkčného využitia (účelu) existujúcich 
a navrhnutých stavieb, 

• vo výkrese je v rámci funkčného a priestorového využitia územia časť pozemkov, resp. ich 
častí, bez akejkoľvek špecifikácie či určenia - odporúčam aj pre tieto časti pozemkov navrhnúť ich 
funkčné využitie a priestorové usporiadanie, 

• vo výkrese je vyjadrené, graficky dominantne, súčasné hmotovo-priestorové usporiadanie, 
resp. výška, existujúcich stavieb, ale úplne absentuje návrh hmotovo-priestorového usporiadania 
existujúcich a navrhnutých stavieb, 

• odporúčam výkres dopracovať aj o návrh hmotovo-priestorového usporiadania existujúcich 
a navrhnutých stavieb, 

• hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie územia 

• vo výkrese absentuje jednoznačná a jasná regulácia funkčného využitia časti pozemkov, 
resp. stavieb v riešenom území - časť pozemkov je určená pre rodinné domy a bytové domy, pričom 
pre takéto pozemky je stanovená rôzna maximálna podlažnosť stavieb a aj taká, ktorá nezodpovedá 
legislatívnym požiadavkám kladeným na rodinné domy (maximálna podlažnosť 3+, 4, 4+, dokonca aj 
8 podlaží), 

• žiadam výkres dopracovať o jednoznačnú a jasnú reguláciu funkčného využitia všetkých 
pozemkov, resp. stavieb v riešenom území, t.j. jednoznačne stanoviť, ktoré pozemky sú určené pre 
rodinné domy a ktoré pozemky sú určené pre bytové domy, 

• vo výkrese nie je navrhnuté prehĺbenie funkčnej regulácie stanovenej v územnom pláne 
mesta - sú navrhnuté len polyfunkčné objekty a občianska vybavenosť bez podrobnejšej regulácie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 
V upravenom návrhu UPN Z  
bude grafika opravená v zmysle 
vznesených požiadaviek 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa. 
V upravenom návrhu UPN Z  
bude grafika opravená v zmysle 
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ich funkčného využitia - žiadam výkres doplniť o podrobnú reguláciu funkčného využitia objektov pre 
vybavenosť a objektov s viacerými funkciami, 

• stavebná čiara pre nadzemné podlažia novostavieb je vo výkrese parametricky (okóto- 
vaním) stanovená od okraja priľahlej komunikácie - takýto návrh považujem za nedostatočný 
a žiadam parametricky (okótovaním) stanoviť umiestnenej príslušnej stavebnej čiary od osi priľahlej 
komunikácie, ktorá je vo výkrese prirodzene vymedzená, resp. stanovená, 

• stavebná čiara pre nadzemné podlažia novostavieb je vo výkrese stanovená aj pre 
vnútorné polohy pozemkov, resp. dvorové časti stavieb - predmetné ohraničovanie dvorových častí 
stavieb považujem za zbytočne obmedzujúce a odporúčam ho z výkresu vypustiť. 

vznesených požiadaviek 
 
Berie sa na vedomie. 
Uličná a stavebná čiara je 
určená vo vzťahu k miestnej 
resp. účelovej komunikácie 
 
Akceptuje sa, vnútorná čiara 
bude ako odporučená 
a následne preverená z dôvodu 
dodržania svetlotechnických 
požiadaviek okolitej zástavbe 
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List zo dňa 23.01.2017  

Dovoľujeme si vzniesť nasledujúce námietky, otázky, požiadavky a riešenia k návrhu 
územného plánu Zóna Jelšová ul. Bratislava-Kramáre: 

K plánu bytového domu na Royovej ulici na parcele 5487/2, 5487/73, 5487/74. 

Stavebné pozemky na tejto strane ulice Royovej sú nad i pod uvedenými parcelami 
definované ako RD, mimo niekoľkých garáž. Odkiaľ sa vzal práve na parcely 5487/2, 5487/73, 
5487/74 návrh na anomáliu v podobe BD? 

Príliš široká definícia možného využitia parciel 5487/2, 5487/73, 5487/74 : Polyfunkčný 
objekt. Občianska vybavenosť, Verejne prístupná zeleň, Verejne prístupné ihrisko, Bytový dom, 
Verejný park, Hromadné plochy a objekty pre statickú dopravu, Garáže 

Komparatívne na druhej stane Royovej ulice je reálny pomer zastavanosti bytových domov 
a zelenej plochy v koeficiente zastavanosti na 0.21, čo je v rozpore s navrhovaným indexom 
zastavanosti 0,35 pre parcely 5487/2, 5487/73, 5487/74. Reálny prepočet na m2 ku zastavanosti 
koeficientu 0,21 , je 384m2 čo naozaj môžu spĺňať 2 rodinné domy 

Na akom základe je z tohto pohľadu definovaný súkromný pozemok majiteľov bytov Royova 
27 a 29 ako verejná zeleň? S touto definíciou súhlasíme, lebo prináša estetickú, kultúrnu aj 

 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh zástavby v regulačnom 
bloku R 108 rešpektuje ÚPN 
HM BA, 2007 v znení ZaD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu riešenia 

Územného plánu  zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre 

76 

zdravotnú hodnotu. Len vyžadujeme zachovanie takejto hodnoty všade tam, kde je to ešte možné. 

Akou cestou sa dostali parcely 5487/2, 5487/73, 5487/74 z vlastníctva mestskej časti či 
mesta do súkromných rúk? Kde je pôvodné plnenie úloh pozemkov ako záhrada materskej škôlky, 
resp. verejný park? 

Plánované šikmé parkovanie znemožní parkovanie na protiľahlej strane ulice, čo s týmito 
cca 8-10 autami? 

Bytový dom v tejto lokalite v navrhovanej veľkosti predstavuje minimálne 12 veľkých bytov, 
čo prinesie záťaž 20-25 novým automobilov. Takú záťaž statickej aj dynamickej dopravy, zvýšenej 
prašnosti, zmenu mikroklímy daná oblasť nemôže uniesť. 

Výstavba BD na parcele 5487/2, 5487/73, 5487/74 poškodí obyvateľov domov Royova 27 
a 29 v znížení svetelnosti, narušením intímnej zóny a zníži aj trhovú hodnotu bytov.  

Záverom k tejto lokalite navrhujeme: 

Ako prvé riešenie vykúpenie daného pozemku späť do majetku mestskej časti Nové Mesto 
a jeho užívanie ako verejnej zelene či verejného parku. 

Ako druhé riešenie preklasifikovanie možnej stavby na RD s indexom zastavanosti 0,21 
s odstupom stavby od línie ulice 5 m, indexom zelene 0,7 a podlažnosťou 2, resp. 1+podkrovie. 

Parkovací dom Uhrová (U 105) vychádza z nereálnych podkladov, aktuálne je pozemok 
rozpredaný na súkromné parkovacie miesta. 

Celkovo riešenie dopravnej situácie nevychádza z reality. 

Parkovanie v oblasti Jakubíkova a Jahodová je využívané zamestnancami aj návštevníkmi 
DFNsP. Dopravné riešenie tejto lokality je neoddeliteľné s riešením pozemkov nemocníc a ich 
plánov. 

Križovatka Jelšová- Stromová- Bárdošova sa tiež nedá riešiť len pre zónu Jelšová. 
Bárdošova. Je to jedno z 2 dopravných spojení Koliby s ostatnými mestskými časťami. Tak isto je tu 
fyzický limit rozšírenia výjazdu z Jelšovej. 

Križovatku Hroznová-Stromová riešiť svetelnou križiovatkou a pridaním odbočenie v ľavo 
z Hroznovej zrejme nepovedie k riešeniu situácie, keďže v čase rannej špičky kolóna áut smerujúcich 
na Kramáre siaha až do odbočovacieho pruhu na Pražskej a ďalšia svetelná križovatka je len 

 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
Statická doprava v zóne je 
riešená komplexne a dopravné 
riešenie v upravenom návrhu 
bude obsahovať etapizáciu, 
vecnú a časovú koordináciu 
riešenia prestavby komunikácií 
a statickej dopravy 
v zmysle §13 ods. 4, písm. j) 
vyhl. č. 55/2001 
 
Berie sa na vedomie, nie je 
predmetom riešenia ÚPN zóny 
 
Návrh reflektuje na záväznú 
časť ÚPN HM BA 
 
Návrh HG rešpektuje vlastnícke 
vzťahy. Návrh ÚPN Z reguluje 
statickú a dynamickú dopravu 
obyvateľov zóny 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
Dopravné riešenie v Návrhu 
územného plánu zóny je na – 
vrhnuté v zmysle ust. cestného 
zákona a jeho vykonávacích 
vyhlášok autorizovaným 
dopravným inžinierom 
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posunutím problému inde. Zdržanie je až pri parkoviskách a prechode pre chodcov pri nemocniciach, 
resp.siaha až na križovatku s Patrónkou. 

Stromová ulica vzhľadom na prítomnosť komplexu nemocníc (koncové nemocnice celoslovenského 
významu) a 2 ministerstiev, patrí hlavným tepnám mestského až nadmestského významu a riešenie 
dopravného kolapsu je nutné postaviť na celomestskom riešení verejnej a osobnej dopravy. 

Upravený návrh bude 
vypracovaný v súlade s vyhl. č. 
55/2001 a bude predmetom 
opätovného prerokovania 
v zmysle ust. stavebného 
zákona 
 

  81 Fyzická osoba 

List zo dňa 28.01.2017  

Týmto podávam námietku voči realizácii výstavby hromadného parkovacieho domu, 
ktorý je podľa popisu v textovej časti ÚPN Zóny Jelšová plánovaný na parkovacích státiach bývalého 
objektu Siemens. Parkovacie státia sú už v súkromnom vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytového domu Stromová 9/A, pôvodne administratívnej budovy, ktorá bola 
prekvalifikovaná na bytový objekt. 

Hlavné dôvody prečo nesúhlasím s výstavbou hromadného parkovacieho domu: 

• zásah do súkromných vlastníckych práv 

• výrazné zníženie kvality bývania aj ceny bytov v prvých nadzemných podlažiach 

• znížená alebo nedostatočná svetelnosť bytov, narušenie výhľadu z bytového domu 

• zvýšenie dopravnej záťaže častí pozemkov využívanými aj pešími chodcami (vstup do BD) 

• strata parkovania obyvateľov bytového domu počas výstavby 

• zvýšenie hluku a znečistenia ovzdušia 

• likvidácia existujúcej zelene 

• uprednostnenie súkromných ziskov developerov nie je verejný záujem  

 
 
 
 
 
 
Návrh HG rešpektuje vlastnícke 
vzťahy, reguluje statickú a dy-
namickú dopravu obyvateľov 
zóny. 
 
Návrh výšky HG bude upravený 
na 1 NP, ktorý je v súlade so 
svetlotechnickými 
požiadavkami na bývanie. 
 
 
 
Návrh HG v upravenom návrhu 
nebude zaradený medzi 
verejnoprospešné stavby. 
 

  82 Vlastníci bytov a nebytových priestorov Stromová ul. Č. 15 – 17 

 v zastúpení Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava 

List zo dňa 27.01.2017  

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto v zmysle ustanovenia § 23 ods.2 zákona č. 50/1976 

 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj ako „Stavebný zákon“), oznámil začatie prerokovania návrhu Územného plánu zóny 
Jelšová, a to v termíne od 29.11.2016 do 31.1.2017. V zmysle písomného poučenia zverejneného 
Miestnym úradom Bratislava - Nové Mesto je možné podať písomné pripomienky k návrhu 
Územného plánu zóny Jelšová (ďalej aj ako „návrh ÚPZ Jelšová“) na Miestny úrad Bratislava - 
Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava v lehote do 31.1.2017. 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov Stromová ul. č. 15-17ako vlastníci návrhom Územného 
plánu zóny Jelšová priamo dotknutých pozemkov a stavieb zapísaných v katastri nehnuteľností 
na liste vlastníctva číslo: 3906 evidovaného Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom 
pre katastrálne územie: Vinohrady, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, okres: Bratislava III, a to 
v zastúpení správcom predmetného bytového domu: Bytové družstvo Bratislava III, so sídlom: 
Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava, SR, IČO: 00 169 633, právna forma: družstvo zapísané 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Dr, Vložka číslo: 48/B (ďalej aj ako 
„namietateľ“) týmto riadne a včas podávajú:   

písomné P R I P O M I E N K Y  k  návrhu Územného plánu zóny Jelšová 

a to najmä, nie však výlučne, s nasledovným odôvodnením a z nasledovných dôvodov: 

1) Postup prípravy návrhu ÚPZ Jelšová bol a je v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi: a súčasne 

2) Samotný návrh ÚPZ Jelšová bol a je vecne aj právne v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi ako aj v zjavnom rozpore so záväznou časťou schválenej 
územnoplánovacei dokumentácie vyššieho stupňa: a súčasne 

3) Návrh ÚPZ Jelšová je v príkrom rozpore s Ústavou Slovenskej republiky č. 460/1992 
Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Ústava SR“), najmä jej článkom 20 ods. 1 a 4; 
a súčasne  

4) Návrh ÚPZ Jelšová je v príkrom rozpore s dotknutými záujmami a právami, vrátane 
práv vlastníckych, environmentálnych atď., fyzických osôb, najmä s článkom 44 Ústavy SR 
a dotknutými ustanoveniami Stavebného zákona ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov rôznej právnej sily; a súčasne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie ako názor 
pripomienkovateľa. 
 
Neakceptuje sa. 
Návrh ÚPN zóny je v súlade so 
záväznou časťou ÚPN HM BA 
v znení ZaD, prípadný rozpor 
bude skúmať nadradený orgán 
územného plánovania v zmysle 
ust. § 25 stavebného zákona 
Návrh ÚPN zóny Jelšová nie je 
v rozpore s Ústavou Slovenskej 
republiky. 
ÚPN zóny Jelšová je navrhnutý 
v súlade s článkom 44 Ústavy 
Slovenskej republiky. 
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5) Návrh ÚPZ Jelšová je v príkrom rozpore so Stavebným zákonom, a to najmä (nie 
však vylučne s ohľadom na celkom zrejmý úmysel budúceho vyvlastnenia či iného núteného 
obmedzenia vlastníckeho práva v súvislosti s umiestňovaním stavieb, funkcií a/alebo objektov 
na cudzie pozemky; a súčasne 

6) Návrh ÚPZ Jelšová je vecne nesprávny, vecne a fakticky nevyhovujúci a má ďalšie 
závažné vady, ktoré vyplývajú najmä z nedostatočných a nesprávnych podkladov, 
prieskumov, absencie stanovísk, posudkov, zistení a rozborov o stave a možnostiach 
regulácie daného územia, 

pričom namietateľ namieta celý obsah ako aj rozsah návrhu ÚPZ Jelšová a každú jeho časť, ktorá 
ako celok ale aj ako samostatná časť návrhu ÚPZ Jelšová odporuje ustanoveniam a postupom 
v zmysle Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej 
republike. 

Ciele a úlohy územného plánovania upravuje Stavebný zákon v § 1 a 2: „(1) Územným 
plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, 
určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné 
prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny 
v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. (2) Územné plánovanie vytvára predpoklady 
pre trvalý súlad všetkých činností r’ území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, 
dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie 
prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.“ 

Návrh ÚPZ Jelšová je v zjavnom rozpore už s úvodnými citovanými ustanoveniami 
§ 1 a 2 Stavebného zákona, nakoľko umiestňovaním funkcií, dopravy, dopravných stavieb, a to 
najmä (nie však výlučne) v blízkosti ako aj priamo na pozemky vo vlastníctve namietateľa 
predstavuje absolútne neakceptovateľný, nezákonný a flagrantný zásah do práv a právom 
chránených záujmov namietateľa, a súčasne aj porušenie ústavných ako aj zákonných zásad, 
vrátane zásad v zmysle citovaného § 1 a 2 Stavebného zákona, nakoľko takýto postup je v zjavnom 
a preukázateľnom rozpore s „...princípmi trvalo udržateľného rozvoja...“, a súčasne takýto postup 
nevytvára zákonom striktne a výslovne vyžadovaný trvalý súlad všetkých činností v území 
s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy 
a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov 
a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt“. 

V zmysle § 2 ods. 4 Stavebného zákona: ..Územnoplánovacia činnosť sa vykonáva 

Vyvlastniť možno len vo 
verejnom záujme, tak ako je 
ustanovené v §108 - §116 
stavebného zákona. 
 
Berie sa na vedomie ako názor 
pripomienkovateľa. 
 
 
Obstarávateľ postupoval 
v súlade s ust. stavebného 
zákona. 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie, 
nadradený orgán územného 
plánovania v zmysle ust. § 25 
stavebného zákona bude 
skúmať o.i. zákonný postup 
obstarania a spracovania ÚPD. 
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podľa najnovších poznatkov spoločenských, prírodných a technických vied a poznatkov 
o stave životného prostredia, a to postupom a spôsobom podľa tohto zákona“. 

S ohľadom na doterajší priebeh územného plánovania týkajúceho sa ÚPZ Jelšová 
(v súčasnosti sa nachádzajúceho v štádiu návrhu ÚPZ Jelšová) je nutné dôrazne namietať 
a poznamenať, že v rozpore s § 2 ods. 4 Stavebného zákona sa predmetná územnoplánovacia 
činnosť nevykonávala a nevykonáva „... podľa najnovších poznatkov spoločenských, prírodných 
a technických vied a poznatkov o stave životného prostredia, a to postupom a spôsobom podľa tohto 
zákona...“. Spôsob, forma a podklady slúžiace územnoplánovacej činnosti sú nedostatočné, neúplné, 
rozporné, nezákonné, neústavné a nezodpovedajú ani rozumnému, a nie to ešte zákonom 
definovanému a striktne najnovšiemu stupňu poznatkov „spoločenských, prírodných a technických 
vied“. S ohľadom a poukazom na zákonné postupy a ich náležitosti si namietateľ nechal sám 
a na vlastné náklady vypracovať nezávislé odborné posudky, a to: 

1) Expertízne vyjadrenie sa ku zmene imisnei záťaže ovzdušia vyvolanej zámerom 
rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry na ul. Stromová v Bratislave v rámci návrhu 
„Územného plánu zóny Jelšová“ zo dňa 25.1.2017 vyhotovené Ing. Dušanom Jandačkom, 
PhD., Žilinská univerzita v Žiline a Ing. Mariánom Kopčekom, DAQE Slovakia s.r.o., a súčasne 

2) Expertízne vyjadrenie sa ku zmene imisnei záťaže ovzdušia vyvolanej zámerom 
rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry na ul. Stromová a Jelšová v Bratislave v rámci návrhu 
„Územného plánu zóny Jelšová“ zo dňa 25.1.2017 vyhotovené prof. Dr. Ing. Martinom 
Deckým, Výskumné centrum, Žilinská univerzita v Žiline; (ďalej spoločne oba posudky pre účely 
tohto podania iba ako „Dopravný posudok“); (Príloha č. 1 tohto podania), 

v zmysle ktorých je absolútne a nespochybniteľné jasné, že návrh ÚPZ Jelšová je exemplárnym 
príkladom nezákonného postupu orgánov verejnej moci, ktoré nedodržujú a nerešpektujú základné 
práva vlastníkov v dotknutom území ani záujmy iných subjektov, samotného životného prostredia, 
dopravy a dôsledky takéhoto postup majú aj svoje zákonné ako aj ústavné konsekvencie. 
Namietateľ absolútne dôrazne upozorňuje príslušné orgány verejnej moci, že nie je úlohou 
namietateľa ako subjektu súkromného práva, ale naopak samotných orgánov verejnej moci 
(vrátane hierarchicky nadriadených orgánov), aby postupovali v súlade s Ústavou SR. 
zákonmi aj právnymi predpismi inej právnej sily a dodržiavali pritom striktne postupy 
a požiadavky noriem, ktoré sú jasne stanovené aj pre proces územného plánovania; 
Akýkoľvek iný postup je nezákonný a neakceptovateľný. 

V zmysle § 8 ods. 1 Stavebného zákona: ..Územnoplánovacia dokumentácia komplexne rieši 

Proces obstarávania 
a schvaľovania 
územnoplánovacej 
dokumentácie podlieha 
zákonným postupom podľa 
zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proces obstarávania 
a schvaľovania 
územnoplánovacej 
dokumentácie podlieha 
zákonným postupom podľa 
zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku. 
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priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuie záujmy a činnosti ovplyvňujúce 
územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového 
usporiadania a funkčného využívania územia. Územnoplánovacia dokumentácia sa spracúva 
pre stupeň celoštátny, regionálny, pre obce a časti obce.“ 

Orgány územného plánovania v prípade návrhu ÚPZ Jelšová doposiaľ nerešpektovali ustanovenie 
§ 8 ods. 1 Stavebného zákona, nakoľko predmetná dokumentácia uvedeného stupňa nerieši 
komplexne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a nezosúlaďuje záujmy ani 
činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu, čo vyplýva 
z argumentácie, záverov ako aj obsahu tohto podania namietateľa ako aj z Dopravného posudku. 

V zmysle § 12 ods. 1 Stavebného zákona: ..Územný plán zóny sa spracúva pre časť obce, ak 
schválený územný plán obce ustanovuje a) obstarať územný plán zónv pre vymedzenú časť obce, b) 
vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely.“ 

Podľa názoru odvolateľa jednoznačne nie je splnená ani len podmienka v zmysle § 12 ods. 1 
Stavebného zákona na to aby sa obstarával územný plán zóny (tu: ÚPZ Jelšová). 

V zmysle § 17ods. 1 Stavebného zákona: „Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať 
územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné 
prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu. Územné plány obcí a územné plány zón sa 
obstarávajú vždy na výstavbu nových obcí, na umiestnenie verejnoprospešných stavieb 
a na podstatnú prestavbu, dostavbu alebo asanáciu existujúcich obcí alebo ich častí s cieľom zlepšiť 
životné prostredie, zabezpečiť ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj.“  

Orgány územného plánovania pri doterajšom postupe prípravy návrhu ÚPZ Jelšová nerešpektovali 
ďalej ani ustanovenie § 17 ods. 1 Stavebného zákona, nakoľko nerešpektujú ani len nevyhnutnú 
starostlivosť o životné prostredie a nepostupujú v primeranom ani hospodárnom rozsahu, nakoľko 
nezákonný a neústavný postup logicky vyúsťuje a vecne celkom zjavne v záujme oprávnených 
záujmov a práv namietateľa a iných subjektov dotknutých predmetným konaním vyústi do námietok, 
podnetov, konaní, a to tak správnych, súdnych a zrejme aj ústavných, čo neodvrátiteľne vedie 
k nehospodárnosti celého procesu a celkom zjavnému plytvaniu a nehospodárnemu nakladaniu 
s verejnými financiami orgánmi verejnej moci a orgánmi územného plánovania, ktoré takto flagrantne 
porušujú zákony a Ústavu SR. V tejto súvislosti namietate! dôrazne upozorňuje aj na ustanovenie 
§ 17 ods. 3 Stavebného zákona: .Ministerstvo metodicky usmerňuje orgány územného plánovania 
v územnoplánovacích činnostiach a riešení vecných problémov a zisťuje, či sa územnoplánovacia 
dokumentácia obstaráva v zodpovedajúcom rozsahu. Metodické usmernenia ministerstva sú 

 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie, ako názor 
pripomienkovateľa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obstaranie územnoplánovacej 
dokumentácie na zonálnej 
úrovni je v súlade so 
stavebným zákonom.  
V ÚPN hl. m. SR Bratislavy 
v znení zmien a doplnkov je 
predmetná lokalita definovaná 
v kapitole 2.2.5. Určenie častí 
územia, pre ktoré je potrebné 
obstarať a schváliť ÚPN Z ako 
územie Stromová-Pražská. 
 
Územnoplánovacia 
dokumentácia je politický 
dokument, ktorý schvaľuje 
zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto. 
Obstaranie ÚPN zóny Jelšová 
bolo vyvolané potrebou 
regulovať územie v predmetnej 
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záväzné pre všetky orgány územného plánovania.“, pričom svoju činnosť by príslušné ministerstvo, 
resp. všetky nadriadené orgány územného plánovania, mali vykonávať vždy preventívne, koncepčne 
a tak, aby k postupom namietaným namietateľom v tomto podaní nedochádzalo, a aby namietate! 
nemusel suplovať ich činnosť ako subjekt súkromného práva. 

Namietateľ týmto ďalej poukazuje a namieta zjavný a neprehliadnuteľnv rozpor návrhu ÚPZ 
Jelšová s nadriadeným územným plánom, a to v nasledovnej časti, pričom uvedené dokladuje 
a preukazuje grafickými výsekmi a legendou nadradenej dokumentácie (Územný plán Hlavného 
mesta SR Bratislavy) a podradeného návrhu dokumentácie (návrhu ÚPZ Jelšová): 

Namietateľ týmto ďalej dôrazne namieta nedostatočný a nezákonný postup v zmysle § 19a 
ods. 1, § 19b ods. 2, 3. § 19c ods. 1, § 20 ods. 1 Stavebného zákona. 

V zmysle  v zmysle § 19b ods. 2, 3Stavebného zákona: „(2) Prípravné práce vykonáva orgán 
územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu a zabezpečuje ich 
v spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávnych krajov, obcami 
a právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na využívaní územia. (3) 
Na základe prípravných prác orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu 
dokumentáciu, zabezpečí spracovanie prieskumov a rozborov nevyhnutných na spracovanie 
zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie.“ 

Je celkom zrejmé, že orgán územného plánovania nerešpektoval § 19a ods. 1, 3Stavebného 
zákona, keď prípravné práce preukázateľne nezabezpečil v spolupráci s fyzickými osobami, 
ktoré sa podieľajú na využívaní územia, nakoľko takýmito osobami sú aj osoby predstavujúce 
namietateľa. pričom s nimi orgán územného plánovania nijak nejednal, nekoordinoval svoju činnosť, 
zámery, požiadavky atď. Uvedené jasne vyplýva z dokumentácie uvedenej a archivovanej u 
príslušných subjektov územného plánovania podieľajúcich sa na návrhu UPZ Jelšová. 

V zmysle v zmysle § 19c ods. 1 Stavebného zákona: .,Cieľom prieskumov a rozborov je, najmä 
na základe územnoplánovacích podkladov a záväzných ostatných podkladov, získanie poznatkov 
o stave a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie 
problémov a stretov záujmov v riešenom území potrebných na spracovanie zadania, konceptu 
a návrhu územnoplánovacej dokumentácie. “ 

V zmysle § 20 ods. 1 Stavebného zákona: „V súlade s výsledkom prieskumov a rozborov orgán 
územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, zabezpečí spracovanie 
zadania. Zadanie obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v obstarávanej 

lokalite. 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie, ako názor 
pripomienkovateľa. 
 
 
Obstarávanie ÚPD je 
vykonávané v súlade s §19a 
stavebného zákona. 
 
Územnoplánovacie činnosti 
vyplývajúce z právnych 
predpisov sú dodržané. 
 
 
Orgán územného plánovania 
preukázateľne zabezpečil 
spoluprácu aj s fyzickými 
osobami. 22.6.2009 bolo 
zverejnené oznámenie o začatí 
obstrávania územnoplánovacej 
dokumentácie. Verejnosť mala 
možnosť sa k predmetnému 
vyjadriť. 
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územnoplánovacej dokumentácii, a podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania 
územnoplánovacej dokumentácie N. 

Ak teda orgány územného plánovania (tak ako jasne vyplýva z doterajšieho priebehu procesu) 
nerešpektovali a nedodržali postup v zmysle § 19a ods. 1, § 19b ods. 2, 3Stavebného zákona, je 
celkom zrejmé a logické, že došlo nadväzne aj k porušeniu § 19c ods. 1 a § 20 ods. 1 Stavebného 
zákona, a teda samotné zadanie ÚPZ Jelšová vykazuje vady, ktoré nie je možné prehliadnuť ani 
akceptovať. Uvedené však malo byť jednoznačne identifikované postupom v zmysle § 20 ods. 5 
písm. c), § 20 ods. 6 písm. a), b) a § 20 ods. 8 Stavebného zákona, v zmysle ktorých malo byť 
jednoznačne identifikované a skonštatované porušenie predmetných ako aj ďalších už v tom čase 
identifikovateľných porušení a nedostatkov konania ako aj zadania ÚPZ Jelšová ako takého. 
S ohľadom na vyššie uvedené je nevyhnutné, aby sa proces obstarávania ÚPZ Jelšová bezodkladne 
vrátil na počiatok a bol realizovaný striktne v zmysle zákona a oprávnených požiadaviek namietateľa; 
uvedené vyplýva okrem iného (nie však výlučne) aj z dikcie § 30 ods. 1 Stavebného zákona: „Orgán 
územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa 
nezmenili územno-technické. hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola 
navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné 
umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu 
územnoplánovacej dokumentácie. “ 

V zmysle § 23 ods. 3 Stavebného zákona: „Obec je povinná návrh územného plánu zóny 
prerokovať s vlastníkmi pozemkov, na ktoré sa navrhujú zastavovacie podmienky, regulatívy 
neprípustného funkčného využívania pozemkov alebo stavebná uzávera, a s vlastníkmi stavieb 
verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia.“ 

Obec si nesplnila povinnosť v zmysle citovaného § 23 ods. 3 Stavebného zákona 
a neprerokovala s namietate!’om ani ďalšími subjektami v zmysle § 23 ods. 3 Stavebného 
zákona návrh predmetného územného plánu zóny, čím došlo k ďalšiemu porušeniu zákona 
a postupu v rozpore s dikciou a účelom Stavebného zákona. 

V súvislosti so zjavným zámerom orgánu územného plánovania na umiestnenie stavieb, objektov 
a zmenu účelu využitia pozemkov a parciel, ktoré sú súčasťou návrhu ÚPZ Jelšová, namietate!' 
poukazuje na svoje ústavné práva ako aj na ústavné práva ďalších vlastníkov nehnuteľností 
v dotknutom území, a to najmä (nie však výlučne) na článok 20 ods. 1, 4 Ústavy SR: „(1) Každý má 
právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah 
a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa 

 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie, ako názor 
pripomienkovateľa, s ktorým 
však orgán územného 
plánovania dôrazne nesúhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec si splnila povinnosť 
prerokovania v zmysle ust. 
stavebného zákona, ktoré bolo 
oznámením určené v termíne od 
29.11.2016 do 31.12.2017 ako 
prerokovanie Návrhu ÚPN zóny 
Jelšová, pričom 8.12.2016 sa 
konala prezentácia s výkladom 
spracovateľa. 
 
Berie sa na vedomie. 
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zaručuje. (2) Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba 
v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu“, 
a súčasne na článok 44 ods. 1 až 4 Ústavy SR: „(1) Každý má právo na priaznivé životné 
prostredie. (2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. 
(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, 
prírodné zdroje a kultúrne pamiatky. (4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, 
o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným 
druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich Živočíchov.“ 

Postupom orgánu územného plánovania došlo a dochádza vo vzťahu k namietateľovi 
jednoznačne k narušeniu ústavného princípu chráneného Ústavou SR v zmysle jej článku 20 
ods. 1 druhej vety, nakoľko ak orgán územného plánovania umiestni, či čo i len zamýšľa umiestniť, 
na pozemku namietateľa, a to ešte navyše bez akéhokoľvek vzťahu k pozemku namietateľa (či 
dokonca bez rokovania, oznámenia či vyvinutia akejkoľvek aktivity vo vzťahu k namietateľovi - 
rokovanie, oznámenie o zámere, žiadosť o dohodu apod.) objekty, funkcie alebo akékoľvek stavby či 
zamýšľa zmeniť (a to navyše v rozpore s územným plánom nadriadeného stupňa) funkčné využitie 
územia vo vlastníctve namietateľa, takýmto postupom jednoznačne dochádza k zmene 
zákonného obsahu a ochrany vlastníckeho práva namietateľa s ústavnou konsekvenciou. 

V zmysle článku 20 ods. 4 Ústavy SR a v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov 
(Stavebný zákon) je samozrejme možné za určitých striktných a legálnych podmienok vyvlastnenie 
alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva, avšak v tomto prípade nie je na takého 
vyvlastnenie/nútené obmedzenie vlastníckeho práva daný zákonný rámec a nie sú a nikdy 
v zmysle v súčasnosti platnej a účinnej legislatívy nebudú splnené podmienky na uvedený, či 
čo i len obdobný, postup. 

V zmysle § 32 ods. 1 Stavebného zákona: ,Ak odsek 2 neustanovuje inak (pozn. ods. 2 sa na prípad 
namietateľa ani ÚPZ Jelšová nevzťahuje), umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť 
dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je a) rozhodnutie 
o umiestnení stavby, b) rozhodnutie o využití územia, c) rozhodnutie o chránenom území alebo 
o ochrannom pásme, d) rozhodnutie o stavebnej uzávere.“ 

S ohľadom na už vyššie uvedenú skutočnosť, že orgán územného plánovania formálne umiestnil, či 
zamýšľa umiestniť, stavby či predmety na pozemky vo vlastníctve tretích osôb (vrátane namietateľa), 
je nutné poukázať na § 38 Stavebného zákona: .Ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo 
iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
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o využití územia vydať len vtedv, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.“ Bližšie 
podmienky a postup vyvlastnenia určujú ustanovenia § 108 a nasl. Stavebného zákona. V zmysle 
Stavebného zákona by prichádzali do úvahy výlučne možnosti v zmysle § 108 ods. 2 písm. a) alebo 
f), t.j. citujem: „Vyvlastniť možno len vo verejnom záujme pre a) verejnoprospešné stavby podľa 
schválenej úze mnoplánovač ej dokumentácie, alebo f) výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych 
komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásiem a pre vybudovanie súvisiacich vyvolaných 
úprav podľa osobitných predpisov...“ ďalej v zmysle § 108 ods. 3 prevej vety Stavebného zákona: 
„Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať 
vo vyvlastňovacom konaní...“. 

Podmienky na vyvlastnenie v tomto ohľade dané nie sú, a to okrem iného aj z dôvodu, že v zmysle 
ustanovenia § 110 ods. 1 Stavebného zákona: „Vyvlastniť možno len vtedy, ak cieľ vyvlastnenia 
nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom.“ 

S ohľadom na fakt, že cieľom vyvlastnenia je, či má byť, najmä umiestnenie autobusového pruhu, 
zastávok apod. na pozemkoch namietateľa, pričom tento cieľ nijak nezlepšuje dopravu, jej plynulosť, 
ani odbremenenie, ba dokonca takéto riešenie zhoršuje životné prostredie, zasahuje 
do stabilizovaného územia atď., pričom predmetné závery sú okrem iného aj jednoznačným 
a nespochybniteľným obsahom Dopravného posudku, ja namieste skonštatovať, že samotný cieľ 
zamýšľaného či predpokladaného (či potenciálneho) vyvlastnenia možno dosiahnuť aj inak ako 
realizáciou v zmysle návrhu ÚPZ Jelšová, a teda úplne bez nutnosti či akejkoľvek nevyhnutnosti 
umiestňovať čokoľvek na pozemkoch namietateľa alebo tretích osôb; je totiž celkom zrejmé, že 
dosiahnutie tohto absolútne fiktívneho „cieľa vyvlastnenia“ je možné aj umiestnením zastávok, resp. 
autobusových pruhov priamo na jestvujúcej komunikácii, čím sa jednak nezhorší súčasný stav 
dopravy, životné prostredie, ani sa nenaruší vlastnícke právo vlastníkov súčasných pozemkov, ich 
ústavné ani zákonné práva, a nezhorší sa životné prostredie. Rovnaký účel či cieľ vyvlastnenia je 
teda preukázateľne a zdokladovateľne možné dosiahnuť aj inak, napr. „... aj iným nastavením 
toku či plynulosti dopravy, semaforov, rýchlosti na komunikácii apod. Súčasne umiestnenie 
objektov/líniových stavieb/komunikácií a pruhov pre autobusy, resp. pre verejnú dopravu 
nezohľadňuje širšie vzťahy v území, najmä tieto komunikácie nemajú trvalý priebeh a v zvyšnej časti 
priebehu musia dopravné prostriedky, ktoré ich využívajú či majú využívať, použiť existujúce jazdné 
pruhy komunikácie, čo je z hľadiska efektívnosti, životného prostredia, zabratia predmetných pruhov 
apod. neakceptovateľné, neefektívne, nesystémové a bezvýsledné; t.j. účel umiestnenia nie je 
a nemôže byť naplnený, nakoľko nemá odôvodnenie ani vecný zaklad... . 

S ohľadom na faktické vady a nedostatky návrhu ÚPZ Jelšová poukazujeme a namietame aj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
Akceptuje sa. 
Šírkové usporiadanie 
autobusového pruhu 
na Stromovej ulici bude 
upravené. 
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nasledovné fakty a vznášame pripomienky, ktoré vecne aj logicky vyplývajú okrem iného aj 
z nezávislého odborného Dopravného posudku, ktorý je prílohou (Príloha č. 1) tohto podania: 

- principiálna nesystémovosť autobusového pruhu výlučne obsluhujúceho iba priestor medzi dvomi 
izolovanými zastávkami, a to bez akéhokoľvek zohľadnenia širších vzťahov (najmä dopravných) 
a vecných a faktických nadväzností v riešenom území, 

- preukázateľne zvýšený hluk a prehĺbenie vibrácií a emisií pre vlastníkov bytov/vrátane 
namietateľov/, nebytových priestorov, pozemkov ako aj obchodných prevádzok a iných nehnuteľností 
v dotknutom území a značné zníženie rozsahu zelených a stabilizovaných plôch v dôležitých 
izolačných polohách, a to bez vecného či logického odôvodnenia či akéhokoľvek overenia si 
dôsledkov takýchto navrhovaných zmien a zásahov, 

- znemožnený rozhľad vjazdu/výjazdu do dvora s garážami bytového domu /namietateľov/ Stromová 
15-17 v mieste vyústenia do Jelšovej ulice, 

- ignorovanie vjazdu/výjazdu na Stromovej ulice (medzi bytovými domami Stromová 15-17 a 19-21), 

- zníženie prejazdnej kapacity nosnej komunikácie v zóne rozšírením počtu pruhov a smerov 
križovatky Stromová/Jelšová/Bárdošova, 

- zvýšenie hladiny emisií v okolí križovatky ako aj v okolí autobusových zástaviek, 

- pôsobenie otrasov z autobusového pruhu na objekt bytového domu/namietateľov/, nebytových 
priestorov, pozemkov ako aj obchodných prevádzok a iných nehnuteľností v dotknutom území, 

- nedoriešenie privádzania a odvádzania dopravy do zóny (napojenie na Pražskú ul., napojenie 
na Patrónku, Brniansku, Mlynskú dolinu, Lamačskú cestu parkoviská pri nemocniciach, parkovanie 
na chodníkoch pri nemocniciach, frekventované prechody pre chodcov, atď.), 

- kapacitné hromadenie dopravy v zóne bez adekvátneho prepojenia na komunikácie vyššieho 
stupňa, 

- záber vzrastlej izolačnej zelene v dôležitých polohách okolo cestných komunikácií zachovávajúcej 
kvalitu životného prostredia, 

- navrhovaním funkcie verejne prístupnej zelene, objekty verejnej dopravnej vybavenosti a objekty 
verejnej technickej vybavenosti na pozemku v súkromnom vlastníctve namietateľov. 

Z uvedeného ako aj zo samotných záverov Dopravného posudku (na ktoré namietateľ v celom 

 
 
Nasledovné pripomienky budú 
predmetom dopravného 
prehodnotenia spracovateľom 
ÚPN zóny Jelšová s následným 
zapracovaním do upraveného 
návrhu ÚPN zóny Jelšová. 
 
 
 
 
 
 
 
Dopravné riešenie v Návrhu 
územného plánu zóny je na-
vrhnuté v zmysle ust. cestného 
zákona a jeho vykonávacích 
vyhlášok autorizovaným 
dopravným inžinierom. 
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            V Bratislave 05/2018                                                                                                                                          spracovala: Ing. arch. Marta Závodná 
                                                                                                                                                                                                              odborne spôsobilá pre obstarávanie  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ÚPP a ÚPD obcí  reg. č..340 
 

rozsahu a obsahu poukazuje a pre odstránenie duplicity podania týmto aj priamo odkazuje) 
jednoznačne vyplýva a je preukázané porušenie ustanovení: 

- článku 44 ods. 1.2, 3. 4 Ústavy SR. a súčasne 

- zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a súčasne 

- vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí, a súčasne 

- ďalších ustanovení právnych predpisov a noriem nadväzujúcich na vyššie uvedené. 

S ohľadom na porušenia zákona, Ústavy SR, obvyklých a verejnosťou predvídateľných postupov ako 
aj povinností orgánmi obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, týmto namietateľ žiada, aby 
boli zohľadnené všetky a akékoľvek jeho pripomienky vyjadrené v tomto podaní, a súčasne 
aby bolo vyhovené všetkým a akýmkoľvek návrhom a podnetom v zmysle tohto podania, a to 
bezodkladne a za dodržania príslušných právnych predpisov. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 -Dopravný posudok pozostávajúci z: 

1) Expertízneho vyjadrenia sa ku zmene imisnej záťaže ovzdušia vyvolanej zámerom 
rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry na ul. Stromová v Bratislave v rámci návrhu „ Územného plánu 
zóny Jelšová“ zo dňa 25.1.2017 vyhotovené Ing. Dušanom Jandačkom, PhD., Žilinská univerzita 
v Žiline a Ing. Mariánom Kopčekom, DAQE Slovakia s.r.o., a súčasne 

2) Expertízneho vyjadrenia sa ku zmene imisnej záťaže ovzdušia vyvolanej zámerom rekonštrukcie 
dopravnej infraštruktúry; na ul. Stromová a Jelšová v Bratislave v rámci návrhu „ Územného plánu 
zóny Jelšová“ zo dňa 25.1.2017 vyhotovené prof. Dr. Ing. Martinom Deckým, Výskumné centrum, 
Žilinská univerzita v Žiline. 

 

 
 
 
 
 
 
Neakceptuje sa. Návrh ÚPN 
zóny Jelšová neporušil 
menované ustanovenia. 
 
 
 
 
 
Akceptuje sa čiastočne. 
Upravený návrh bude 
vypracovaný v súlade s vyhl. č. 
55/2001 a bude predmetom 
opätovného prerokovania 
v zmysle ust. stavebného 
zákona. 
 
 


