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NÁVRH  UZNESENIA 
 

 

 

 

Miestnemu zastupiteľstvu     

a)  b e r i e    n a   v e d o m i e 

 
1) Dôvodovú správu „Informáciu o prácach smerujúcich k vypracovaniu Upraveného návrhu 

Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre“. 
 

2) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní Návrhu 
Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre, marec 2016 

 

b)  s ú h l a s í   

s pokračovaním obstarávania predmetného územného plánu zóny, so zabezpečením spracovania 
Upraveného návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre, ktorý následne bude 
predmetom prerokovania v zmysle § 23 stavebného zákona 

 

c)  o d p o r ú č a 

zabezpečiť dorokovanie neakceptovaných pripomienok a námietok v zmysle § 23 ods 4 
stavebného zákona  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Informácia o prácach smerujúcich k vypracovaniu  
Upraveného návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul.,  

Bratislava – Kramáre 
 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako orgán územného plánovania, ktorý garantuje miestne 
komunálne záujmy a zároveň je aj obstarávateľom Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – 
Kramáre, vydáva predmetnú informáciu o prácach smerujúcich k vypracovaniu Upraveného návrhu 
Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre. 
 
Úvod: 
 

Obstarávanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie bolo od r. 2009 do apríla 2017 
zabezpečované v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby – Ing. arch. 
Jaroslav Kocka (reg. č. 279 preukazu o odbornej spôsobilosti, vydaného Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR). Od apríla 2017 do súčasnosti je obstarávanie predmetného 
územného plánu zabezpečované prostredníctvom odborne spôsobilej osoby – Ing. arch. Marta 
Závodná (reg. č. 340 preukazu o odbornej spôsobilosti, vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR dňa 06.11.2013). 
 

Zadanie pre vypracovanie Návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre 
bolo schválené Uznesením č. 21/08 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
zo dňa 15.04.2014. 
 

Hranica riešeného územia Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre bola 
vymedzená zo severu Stromovou ulicou, z východu Stromovou ulicou a pokračovaním Jaskového 
radu, z juhu hranicou Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zo západu areálom Dérerovej 
nemocnice s poliklinikou. Výmera riešeného územia je 15,5 ha. 
 

Hlavným cieľom riešenia predmetného územného plánu zóny bolo vytvoriť územnoplánovacie 
podmienky a predpoklady, na podklade analýzy majetko-právnych vzťahov, územno-technických 
väzieb, zosúladenia investičných zámerov a vyhodnotenia limitov využitia územia, pre rozvoj 
kvalitného obytného prostredia s doplnkovými funkciami občianskej vybavenosti. 
 

V návrhu územného plánu zóny mali byť stanovené zásady a regulatívy priestorového 
usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického 
vybavenia územia, umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov 
a zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov, nevyhnutnej vybavenosti stavieb 
a napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia, začlenenia stavieb do okolitej 
zástavby a ostatnej krajiny. 
 
Prerokovanie: 
 

Verejné prerokovanie Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre, návrh – marec 
2016, v zmysle § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, sa uskutočnilo v termíne od 29.11.2016 do 31.01.2017. 
Obstarávateľ v rámci prerokovania oslovil jednotlivo dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, 
správcov sietí, právnické subjekty a fyzické osoby, ktoré môžu byť riešením územného plánu zóny 
dotknuté. Termín odborného výkladu spracovateľa pre občiansku verejnosť bol stanovený 
na 08.12.2016 o 17:00 hod. Informovanosť verejnosti bola zabezpečená zverejnením oznamov 
o prerokovaní na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, na internetovej stránke 



mestskej časti www.banm.sk, materiál bol k nahliadnutiu k dispozícii v úradných hodinách na oddelení 
životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu. 
 

Stanoviská, vyjadrenia a pripomienky, ktoré boli obdržané v procese prerokovania, sú zahrnuté 
vo vyhodnotení stanovísk a pripomienok uplatnených v rámci prerokovania, ktoré je spracované 
v prehľadnej tabuľkovej forme. 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako orgán územného plánovania podľa 
ustanovenia § 16 ods. 2 stavebného zákona uplatnilo požiadavky k návrhu riešenia územného plánu 
zóny stanoviskom zn. MAGS OOUPD 59532/16-409036 a MAGS OOUPD 32792/17 zo dňa 
09.03.2017. Nakoľko uplatnené požiadavky a pripomienky odborných útvarov Magistrátu hl. mesta 
SR Bratislavy smerovali nielen k forme spracovania návrhu, ale aj k obsahu návrhu územného plánu 
zóny, dňa 12.12.2017 sa uskutočnilo dorokovanie v zmysle § 22 ods. 4 a ods. 7 stavebného zákona. 
Následne v období február – máj 2018 prebehli rokovania obstarávateľa so spracovateľom 
územnoplánovacej dokumentácie, Ing. arch. Milan Zelina. 
 

Na základe predmetného dorokovania a následných rokovaní sa obstarávateľ územnoplánovacej 
dokumentácie rozhodol pristúpiť k obstaraniu a spracovaniu upraveného návrhu územného plánu 
zóny v zmysle vyhodnotenia stanovísk a pripomienok vznesených v rámci prerokovania Návrhu 
Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre a následne k jeho prerokovaniu. 
 

Obstarávateľ, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, na základe vyhodnotenia stanoviska 
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, právnických 
a fyzických osôb, definoval pokyny a podmienky na dopracovanie Návrhu Územného zóny Jelšová 
ul., Bratislava – Kramáre do podoby Upraveného návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., 
Bratislava – Kramáre. 

 
 

Požiadavky a pokyny na zabezpečenie spracovania upraveného návrhu územného plánu zóny: 
 

Na podklade výsledkov odborného posúdenia útvarmi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
– oddelením územného rozvoja mesta, oddelením obstarávania územnoplánovacích dokumentov, 
oddelením stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov, oddelením dopravného 
inžinierstva – a na základe vyhodnotenia stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, 
samosprávy a dotknutých právnických subjektov a fyzických osôb – vlastníkov pozemkov, boli 
formulované pokyny pre spracovanie upraveného návrhu územného plánu zóny. 
 
 
Požiadavky z hľadiska väzby na nadradenú územnoplánovaciu dokumentáciu: 
 
Pre riešené územie je podľa celomestskej územnoplánovacej dokumentácie, Územný plán Hlavného 
mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, definované funkčné využitie v časti územia 
pre viacpodlažnú zástavbu obytného územia (stabilizované územie), pre málopodlažnú zástavbu 
obytného územia (stabilizované územie), pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu (stabilizované územie), v časti územia pre zmiešané územie bývania a občianskej 
vybavenosti (stabilizované územie), parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy (stabilizované územie), 
v časti územia sa nachádza ochranné pásmo železničných tratí a ochranné pásmo heliportov. 
Požiadavky na riešenie upraveného návrhu územného plánu zóny v zmysle ust. § 13 vyhl. MŽP SR 
č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii): 
 

• rozdeliť a regulovať riešené územie ÚPN Z Jelšová ul. podľa funkčných plôch na sektory 
s jasným vymedzením a označením sektoru (podľa schémy uvedenej na strane 37 „Návrhu 
ÚPN Z Jelšová ul.“) 



• spracovať regulačné listy sektorov na pozemky (§ 13 ods. 7 vyhl. MŽP SR č. 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii) 

• v textovej a v grafickej časti ÚPN Z Jelšová ul. rozlíšiť existujúcu zástavbu (dnešný počet 
podlaží, zastavanú plochu...) od navrhovanej zástavby 

• diferencovať bytové domy a rodinné domy (v textovej a v grafickej časti) 
• podlažnosť pri návrhu rodinných domov definovať na max. 2+1(v súlade so SZ) 
• definovať počet podzemných podlaží a zosúladiť s STN 73 4301 Budovy na bývanie 
• stanoviť regulatív pre max. výšku oporných múrov 
• stanoviť výškovú kótu pre upravený terén 
• stanoviť min. výmeru pozemku pre návrh bytového domu 
• špecifikovať pojem „polyfunkčný objekt“ v sektoroch J 008, R 108 
• definovať koeficienty IZP, IPP a KZ (tabuľka na str. 63) 
• verejnoprospešné stavby riešiť v súlade s vyhl. MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 

podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
• záväznú časť doplniť v zmysle § 13, ods. 7 h), i), j), v grafickej časti požiadavky § 13 ods. 8 e) 

cit. vyhlášky 
• v bode 14 textovej časti definovať pozemky na asanáciu 
• v textovej časti doplniť a aktualizovať kapitolu socioekonómie (v zmysle požiadaviek 

magistrátu) 
• doplniť základnú občiansku vybavenosť pre navrhovaný počet obyvateľov 
• opraviť znenie aktuálnych zákonov 
 
 
Požiadavky na riešenie grafickej časti upraveného návrhu 
 

• v grafickej časti zjednotiť „návrh“ a „výhľad“ (výhľad nepoužívať) 
• doplniť hranicu vymedzenia širších vzťahov (z juhu – Pražská a Brnianska ul., zo severozápadu 

– Limbová, Vlárska a Bárdošova ul., z východu – Cesta na Kamzík) 
• upraviť grafiku návrhu (prehľadnosť a čitateľnosť, farebné značenie) 
• výkres priestorovej a funkčnej regulácie riešiť samostatne podľa § 13 vyhl. MŽP SR 
č. 55/2001 Z.z.) 

• vo výkrese určenia zastavovacích podmienok rozlíšiť záväzné a smerné stavebné čiary 
• doplniť údaje vo výkrese č. 4 – Technická vybavenosť (popis, OP) 
• ďalšie požiadavky ku grafickému prevedeniu budú špecifikované na osobnom stretnutí so 

spracovateľom 
 
 
Požiadavky z hľadiska verejného dopravného vybavenia územia: 
 
Vznesené pripomienky v rámci prerokovania smerovali k dopravnému riešeniu, najmä k návrhu 
hromadnej garáže na Uhrovej ul., ako aj voči návrhu kategorizácie komunikácií: 

• dopravné prepojenie na Pražskú ul. vypustiť z dôvodu zvýšenia tranzitu cez obytnú zónu 
• dopravné riešenie komunikácií (zdvojsmernenie) navrhnúť s etapizáciou v súvislosti 

s návrhom parkovacích miest a návrhom hromadnej garáže 
• kapacitu hromadnej garáže znížiť na Uhrovej ul. o 1 NP, riešiť „zelenú“ strechu 
• navrhnúť parkovaciu garáž pod parkom na Jahodovej ul. (využiť konfiguráciu terénu) 
• pri návrhu parkovacích státí využiť podklad „Zóna regulovaného parkovania, 08/2012 – 

DIC) 
• v križovatke Jelšová – Stromová rozšíriť MHD pruh v šírke 3,25 m 
• dopravné riešenie, kategorizácia komunikácií ako aj návrh parkovacích miest, návrh 

hromadných garáží bude obsahovať etapizáciu a vecnú a časovú koordináciu uskutočnenia 
prestavby dopravných stavieb a zabezpečenia statickej dopravy v zóne podľa § 13 písm j) 



vyhlášky č. 55/2001 Z.z. MŽP SR územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 
dokumentácii. 

 
Záver: 
 
Na základe výsledkov odborného posúdenia, ako aj z dôvodu potreby záväzného regulovania 
zástavby v riešenom území a potreby vymedzenia pozemkov pre verejnoprospešné stavby 
obstarávateľ, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, požaduje zabezpečiť pokračovanie procesu 
obstarávania predmetného územného plánu zóny zabezpečením spracovania Upraveného 
návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre, ktorý následne bude 
predmetom prerokovania v zmysle § 23 stavebného zákona. 
 
 
V Bratislave, 30. mája 2018 
 
 
 
 
Stanovisko mimoriadneho zasadnutia Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby 
miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 31.05.2018 
 
Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto odporúča miestnemu zastupiteľstvu predmetnú informáciu o prácach 
smerujúcich k vypracovaniu Upraveného návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – 
Kramáre vziať na vedomie a zároveň odporúča obstarávateľovi, Mestská časť Bratislava-Nové 
Mesto, pokračovať v obstarávaní, spracovávaní a prerokovávaní predmetného územného plánu 
zóny prostredníctvom Upraveného návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – 
Kramáre. 
 
 
V Bratislave, 18.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


