
Územnoplánovacia informácia k pozemkom s parc. č. 13343/1 a 13343/3, 
reg. C KN, k. ú. Vinohrady v súvislosti s ich zámenou za časť pozemku 

s parc. č. 5440/77, reg. C KN, k. ú. Vinohrady 
 

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien 

a doplnkov sú pozemky s parc. č. 13343/1 a 13343/3, C KN, k. ú. Vinohrady súčasťou rozvojo-

vého územia určeného pre málopodlažnú zástavbu obytného územia (kód funkcie 102, kód 

regulácie S). Kód S je jedným zo špecifických kódov o regulovanom území, ktorý informuje 

o tom, že rozvojová alebo stabilizovaná plocha je situovaná na území, pre ktoré je schválená 

územnoplánovacie dokumentácia podrobnejšieho stupňa (územný plán zóny), ktorá obsahuje jej 

reguláciu. 

Predmetné pozemky sa nachádzajú v rozsahu riešenia Územného plánu zóny Podhor-

ský pás z r. 2006, podľa ktorého sú súčasťou územia určeného ako obytné územie rodin-

ných domov s maximálnou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia + podkrovie, prípadne 

povala alebo ustúpené podlažie (v zmysle § 9 VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 

2/2006 zo dňa 13.6.2006, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Podhorský 

pás) s koeficientom zastavanej plochy max. 0,3 a s  koeficientom voľnej zelenej plochy min. 

0,6. 

Pozemok s parc. č. 13343/1, C KN, k. ú. Vinohrady je dotknutý komunikáciou Pezinská 

funkčnej triedy D1. 

V zmysle § 7 ods. 4 VZN je obytné územie rodinných domov územie pozemkov zasta-

vané objektmi rodinných domov (podľa § 43b novely zákona č. 50/76 Zb. - stavebný zákon, 

ods. 1 písm. b a ods. 3) alebo je na zastavanie rodinnými domami určené. Celý objekt rodinného 

domu môže byť využitý aj pre malé školské a zdravotnícke zariadenia ako jasle, škôlka, súk-

romná ambulancia lekára a pod. s podmienkou zabezpečenia potrebných parkovacích miest na 

pozemku, prináležiacemu k objektu a s podmienkou, že prevádzkou zariadenia nebude zhoršená 

kvalita obytného prostredia. 

V zmysle § 8 ods. 2 VZN musia byť nové objekty v riešenom území umiestňované 

a povoľované v rámci plochy vymedzenej na pozemkoch regulačnými prvkami priestorové-

ho usporiadania. Regulačné prvky priestorového usporiadania v zmysle uvedeného Územného 

plánu zóny Podhorský pás predstavujú: uličná čiara, hlavná stavebná čiara, podružná sta-

vebná čiara, hranica možnej zástavby. Hlavná stavebná čiara pre hlavné stavby 

v predmetnom území je definovaná vo vzdialenosti min. 5 m a podružná stavebná čiara pre do-

plnkové stavby vo vzdialenosti min. 3 m od komunikácie Pezinská. Hranice možnej zástavby sú 

definované vo vzdialenosti min. 3 m od hranice pozemku. Keďže v územnom pláne zóny sú 

predmetné pozemky časťou širšieho pozemku, hranice možnej zástavby budú posudzované 

v zmysle § 6 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 

 

Územný plán zóny Podhorský pás z r. 2006 v aktuálnom znení teda stanovuje jed-

noznačné zastavovacie podmienky, podľa ktorých môžu byť na týchto pozemkoch umiest-

nené rodinné domy, pričom ich zastavaná plocha nesmie presiahnuť 30 % plochy pozem-

ku a zároveň minimálne 60 % plochy pozemku musí zostať ako voľná zelená plocha. 

 

Prílohy: 

1x schéma z Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy 

1x schéma z Územného plánu zóny Podhorský pás 

1x § 8 Priestorové usporiadanie 

1x § 9 Limity využitia územia 


