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1 Základné údaje
1.1

Hlavné ciele a úlohy UPN Z

Hlavným dôvodom pre spracovanie Územného plánu zóny (ďalej len ÚPN Z) Ivánce je potreba
ďalej rozpracovať a spodrobniť v mierke zóny riešenia obsiahnuté v ÚPN hlavného mesta SR
Bratislavy, schváleného v roku 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov. ÚPN hl. m. SR Bratislavy
nie je vzhľadom k mierke a podrobnosti spracovania (M 1: 10 000) postačujúcim podkladom pre
podrobnejšiu reguláciu územia z hľadiska funkčného a priestorového usporiadania územia.
Ciele ÚPN Z sú zadefinované nasledovne:
 vytvorenie kvalitnej územnoplánovacej dokumentácie, využiteľnej pre proces
územného rozhodovania a usmerňovania výstavby v zóne,
 doplnenie riešeného územia o nové aktivity, kompatibilné s ostatnými funkčnými
systémami v území – občianska vybavenosť, bývanie, nevyhnutná technická
vybavenosť, zabezpečenie primeraného zastúpenia plošnej a líniovej zelene,
 zosúladenie komplexného rozvoja územia s koncepčnými dlhodobými zámermi
mestskej časti a mesta a konkrétnymi investično-podnikateľskými aktivitami ako aj
potrebu prispôsobenia týchto aktivít novému charakteru územia,
 zosúladenie individuálnych a verejných záujmov v kontexte vymedzených
vlastníckych vzťahov k pozemkom,
Po vykonaní prieskumov a rozborov zóny a zadefinovaní hlavných problémov a reálnych
zámerov výstavby v zóne je hlavným cieľom riešenia stanoviť koncepciu priestorového a funkčného
využívania územia zóny, pričom je potrebné optimálne stanoviť intenzitu využitia územia, pri dodržaní
týchto zásad:
 formovať prostredie zóny v kontinuite kultúrno-spoločenských a historických tradícii
územia mestskej časti Záhorská Bystrica,
 overiť možnosti formovania obrazu územia v mierke, ktorá vytvorí z urbanistickej
štruktúry zóny primeranú mestskú štruktúru, ktorá zapadne do okolitej štruktúry
mestskej časti, pri dodržaní celkovej kompozície obrazu mestskej časti,
 zvýšiť celkovú kvalitu životného prostredia pre ľudí a chrániť ich pred nepriaznivými
vplyvmi vhodnou priestorovou organizáciou územia a vhodným využívaním
funkčných plôch,
 zabezpečiť primerané zastúpenie plôch zelene, overiť možnosti vytvorenia verejných
plôch v centre zóny,
 stanoviť základnú dopravnú kostru územia, s cieľom zabezpečiť primeranú dopravnú
obsluhu územia,
 hľadať možnosti pre zabezpečenie optimálneho riešenia statickej dopravy v zóne,
 stanoviť zásady riešenia a skvalitnenia technickej infraštruktúry,
 vytvoriť komplexné zásady utvárania zóny a regulatívy funkčného a priestorového
využitia územia,
 stanoviť potrebné asanácie/ prekládky stavieb technickej infraštruktúry a vecnú a
časovú koordináciu výstavby v území.

1.2

Údaje o súlade riešenia územia so Zadaním

Riešenie je plne v súlade so schváleným čistopisom Zadania. Uvádzame len rozsah a obsah
ÚPN Z, ktorý bol schválený v čistopise Zadania dňa 20.06.2020 Uznesením MsZ nasledovne:
Územný plán zóny bude spracovaný v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle vykonávacej vyhlášky
MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií, v
nasledovnej skladbe:
Dokumentácia územného plánu zóny sa bude členiť na textovú časť a grafickú časť; bude
obsahovať smernú časť a záväznú časť.
Koncept, Návrh riešenia a upravený návrh ( čistopis) :
Výstupmi návrhu riešenia budú:
Grafická časť:
 Návrh širších územných vzťahov
 Komplexný urbanistický návrh

M 1 : 5 000
M 1 : 1 000
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Návrh dopravy
Návrh technickej infraštruktúry
o zásobovanie vodou a odkanalizovanie
o zásobovanie el. energiou a plynom,
 Doložka civilnej ochrany
Hlavné výkresy- záväzná grafická časť UPN Z:
 Návrh regulácie územia
 Schéma Verejnoprospešných stavieb
Grafická časť bude odovzdaná aj na CD vo formáte pdf .

máj 2021

M 1 : 1 000
M 1 : 1 000
M podľa potreby
M 1 : 1 000
M 1 : 1 000

Textová a tabuľková časť v členení:
 základné údaje,
 riešenie územného plánu,
 doplňujúce údaje,
 dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o
prerokúvaní.
V základných údajoch územného plánu zóny budú uvedené:
 hlavné ciele a úlohy, ktoré plán rieši,
 údaje o súlade riešenia územia so zadaním.
Riešenie územného plánu zóny obsahuje:
 vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísel všetkých
regulovaných pozemkov,
 opis riešeného územia,
 väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu mesta,
 vyhodnotenie limitov využitia územia, napr. limity využitia potenciálu územia,
ochranné pásma, stavebné uzávery a iné rozhodnutia štátnych orgánov a mesta,
kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia územia, obmedzenia
vyplývajúce z ochrany prírody,
 urbanistickú koncepciu priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného
využitia pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb, najmä riešenie občianskej
vybavenosti, bývania, verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene, riešenie
priestorovej kompozície a organizácie územia,
 začlenenie stavieb do okolitej zástavby,
 určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky,
 zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného
zastavania a únosnosti využívania územia,
 etapizáciu a vecnú a časovú koordináciu uskutočňovania prestavby, výstavby,
asanácií, vyhlásenia ochranných pásem, zmeny využitia územia a iných cieľov a
úloh,
 pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie,
 návrh záväznej časti.
 Doložka civilnej ochrany
V doplňujúcich údajoch územného plánu zóny budú uvedené číselné údaje, tabuľky, prehľady,
grafy a iné údaje, ktoré nie je vhodné z dôvodu prehľadnosti uvádzať v riešení územného plánu zóny.
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2 Riešenie územného plánu
2.1

Vymedzenie hranice riešeného územia

Riešené územie o celkovej ploche 13,7 ha je v súčasnosti takmer nezastavané a pre účely
riešenia územného plánu zóny je vymedzené nasledovne:
 Zo západnej strany je zóna ohraničená priestorom bezpečnostného pásma VTL
plynovodu,
 Z južnej strany je zóna ohraničená zástavbou a záhradami na ulici Čs. tankistov,
 Z východnej strany je zóna ohraničená komunikáciou na ul. Bratislavská cesta,
 Zo severnej strany je zóna ohraničená novonavrhovanou komunikáciou v územnom
pláne hl.m. SR Bratislava a v súčasnosti poľnohospodárskou krajinou.
Vymedzenie územia pre širšie územné vzťahy je nasledovné:
 Zo západnej strany je zóna susedí s poľnohospodárskou krajinou,
 Z južnej strany je zóna ohraničená komunikáciami pri PD Devín, okrajom
navrhovanej málopodlažnej zástavby a Tatranskou ulicou,
 Z východnej strany je zóna ohraničená ulicami Gbelská a Záhorská.
Presné vymedzenie riešeného územia a územia pre širšie územné vzťahy je zrejmé z priloženej
schémy.

Obrázok 1 Vymedzenie územia UPN Z Ivánce
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Zoznam pozemkov v riešenom území uvádzame v nasledovnej tabuľke:
Tabuľka 1 Zoznam pozemkov v riešenom území – k. u. Záhorská Bystrica

364/1
374/1
383/2
410/1
432/2
462/2
471
500/1
512/2
2727/12

2.2

Opis riešeného územia

2.2.1

Stručná história územia

364/3
374/2
392
410/2
438/1
462/3
472
500/2
512/3
2727/15

364/4
374/3
393/1
411/1
438/2
464/1
473
500/4
513/3
2727/21

364/9
374/4
393/2
411/2
438/3
464/2
485
501/1
894/25
2727/22

365
382/1
394/1
422
440
465
486
501/2
2727/1
2728/1

367/1
382/2
394/2
423
441
470/1
487
510
2727/2
2728/2

368
383/1
409/2
432/1
462/1
470/2
499
512/1
2727/10
2728/6

Stručná história územia
Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1314. Bola poddanskou osadou stupavského
panstva. V roku 1377 ju uhorský kráľ Ľudovít I. daroval rádu Pavlínov z Marianky. Na začiatku 16.
storočia spustla a opäť ju osídlili tzv. chorvátski kolonisti. V daňovom súpise z toho obdobia sa
Záhorská Bystrica označuje ako Bystricz, dedina Slovákov a Chorvátov. V nasledujúcom období sa
rýchlo rozvíjala a už na začiatku 17. storočia patrila medzi najväčšie sídla v okolí. Jej obyvatelia sa
venovali predovšetkým poľnohospodárstvu a neskôr aj zeleninárstvu. Tradičným zdrojom obživy bolo
pestovanie kapusty a jej predaj v Bratislave a vo Viedni.
Počas histórie menila svoje názvy, bola Bistric, potom aj Pozsony beszterce a až v roku 1927
dostala názov Záhorská Bystrica. V roku 1972 bola pričlenená k Bratislave, ale vzhľadom na
vzdialenosť od centra mestskej štruktúry si obec zachovala vidiecky charakter až do súčasnosti. Od
začiatku 90-tych rokov 20. storočia sa v extraviláne Záhorskej Bystrice začala rozvíjať individuálna
bytová výstavba (Kollár, a iní, 2010).
(Zdroj: www.zahorskabystrica.sk/mestska-cast/vitajte-v-zahorskej-bystrici-2/#1464129679113-9dc8fe54-f929)

Prírodné podmienky územia
Geologické pomery
Riešené územie leží v pásme medzi Malými Karpatmi a vlastnou nížinou, v tzv. okrajových
kryhách malokarpatskej oblasti. Podľa zdroja http://apl.geology.sk/gm50js/
Je v riešenom území nasledovná geologická skladba:
Phš – pleistocén – holocén; proluviálne sedimenty: hliny, piesčité hliny, hlinité štrky s úlomkami
vo vyšších nivných náplavových kužeľoch;
Dfh – pleistocén – holocén; deluviálno – fluviálne sedimenty: prevažne ronové hliny, piesčité
hliny s úlomkami, jemnozrnné piesky a splachy zo spraší.
Geologického pomery v samotnom riešenom území bude potrebné vyhodnotiť na podklade
geologického prieskumu, ktorý bude potrebné vykonať priamo v území v etape prípravy investičnej
činnosti.

Obrázok 2 Mapa geologických pomerov v riešenom území
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Hydrologické pomery
Povrchové vody a vodné plochy
Dotknuté územie spadá do povodia rieky Morava. V blízkosti územia preteká vodný tok
Bystrický potok vlievajúci sa do Marianského potoka, ktorý sa následne vlieva do potoka Mláka. Potok
Mláka sa v Devínskej Novej Vsi vlieva do rieky Morava.
Podzemné vody
Podzemná hladina vody je v riešenom území v hĺbke cca 4 m pod povrchom terénu v závislosti
od atmosferických zrážok a ročného obdobia. Terén stúpa od západu na východ z úrovne cca 163m n.
m. na úroveň 170 m n. m.
V etape prípravy investičnej činnosti bude potrebné vykonať v predmetnom území
hydrogeologický prieskum a na jeho podklade vyhodnotiť a zohľadniť hydrologické pomery.
Vodohospodársky chránené územia a vodné zdroje
Riešené územie nezasahuje do vodohospodársky chránenej oblasti a do vyhlásených pásiem
hygienickej ochrany vôd (v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 o vodách).
Pôdne pomery
Z hľadiska pôdneho typu sa na ploche hodnoteného územia vyskytujú regozeme arenické
(piesočnaté), čiernice typické a kambizeme typické kyslé. Ide prevažne o pôdy s nízkym, menej o
pôdy s veľmi vysokým produkčným potenciálom (podľa VÚPOP, Bratislava, 2019). Na podklade BPEJ
sú uvedené pôdy charakterizované nasledovne:
Charakteristika pôd dotknutého územia

Obrázok 3 Pôdy v riešenom území
Zdroj: www.portal.vupop.sk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=32beed691b01498d9ebe11bf8f9b7b04

Smerná časť _8

Koncept riešenia Územného plánu zóny Ivánce

2.3

máj 2021

Väzby vyplývajúce z Územného plánu hl.m. SR Bratislavy

Na riešené územie zóny sa vzťahujú platné regulatívy vyplývajúce zo schválenej
územnoplánovacej dokumentácie:
Územný plán hl. m. SR Bratislavy (2007) v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len UPN
BA).
Územný plán hl. m. SR Bratislavy:
Územný plán hl. m. SR Bratislavy navrhuje v riešenej zóne nasledovné funkčné využitie:
časť C – Záväzná časť - Grafická časť UPN hl.m. SR Bratislava – výkres č. 2.2
Regulačný výkres

Obrázok 4 Výrez z výkresu Regulácia Územného plánu hl.m. SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov
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časť C – Záväzná časť : Textová časť
Tab.3. Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vonkajšie mesto – mestské časti: Podunajské
Biskupice, Vrakuňa, Rača, Vajnory, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Rusovce,
Jarovce a Čunovo
Kód
regul.
A

IPP
max.
0,2

Kód
funkcie
102

B

0,4

102

201
C

0,6

102

201
202
501
D

0,9

102

201

202
302
501
502
E

1,1

102
201
202

Názov
urbanistickej
funkcie
Málopodlažná
bytová
zástavba
Málopodlažná
bytová
zástavba

Priestorové usporiadanie

IZP
max.
2
RD - pozemok nad 1000 m
0,20
2
RD - pozemok 600 - 1000 m
0,22
2
RD - pozemok 480 - 600m
0,25
2
RD - pozemok 600 - 1000 m
0,23
2
RD - pozemok nad 1000 m
0,15
OV celomestského a OV charakteru nákupných a obslužných 0,4
nadmestského významu centier
2
Málopodlažná
bytová RD - pozemok 480 - 600m
0,25
2
zástavba
RD - pozemok 600 - 1000 m
0,22
2
radové RD - pozemky 300 - 450 m
0,32
2
átriové RD - pozemky 450 m
0,50
bytové domy
0,30
OV celomestského a OV areálového charakteru, nákupné a 0,30
nadmestského
obslužné centrá, špecifické zariadenia OV
významu
OV lokálneho významu
OV lokálnych centier
0,30
Zmiešané územia
vhodné v prostredí zástavby rodinných 0,30
bývania
a občianskej domov
vybavenosti*
Málopodlažná
bytová intenzívna zástavba RD – pozemky 180 - 0,45
2
zástavba
240 m
2
radové RD - pozemky 300 - 450 m
0,32
bytové domy
0,30
OV celomestského a OV
charakteru
nákupných,
kultúrno- 0,45
nadmestského významu spoločenských
a obslužných centier,
špecifické areálové zariadenia
zástavba mestského typu
0,30
zástavba rozvoľnená
0,23
OV lokálneho významu
OV lokálnych centier
0,30
Distribučné centrá,
zariadenia areálového charakteru, komplexy 0,50
sklady, stavebníctvo
Zmiešané
územia vhodné v prostredí zástavby RD
0,30
bývania a OV*
Zmiešané
územia zástavba areálového charakteru, komplexy
0,40
obchodu, výrobných a
nevýrobných služieb
Málopodlažná
bytová bytové domy - zástavba mestského typu
0,28
zástavba
OV celomestského a komplexy OV nákupné, obslužné a 0,55
nadmestského významu voľnočasové
areály školstva
0,28
OV lokálneho významu
OV areálového charakteru
0,28
OV lokálnych centier

301
501
502

Priemyselná výroba
areály
Zmiešané územia
zástavba mestského typu
bývania
a občianskej
vybavenosti *
Zmiešané
územia zástavba areálového charakteru, komplexy
obchodu, výrobných a
nevýrobných služieb

KZ
min.
0,60
0,40
0,40
0,40
0,60
0,10
0,40
0,40
0,25
0,20
0,35
0,30
0,25
0,30
0,20
0,30
0,25
0,15
0,20
0,25
0,25
0,10
0,30
0,15
0,30
0,10
0,35
0,35

0,36

0,20

0,55
0,37
0,28

0,10
0,20
0,25

0,36

0,15
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Kód
regul.
F

IPP
max.
1,4

Kód
funkcie
101
201

501
502
G

1,8

101

201
501

502
H

2,1

101
201

501
502
I

2,4

101
201

501
J

2,7

201

501
K

3,0

201
501

L

3,3

201

Názov
urbanistickej
funkcie
Viacpodlažná bytová
zástavba
OV
celomestského
a nadmestského
významu

máj 2021

Priestorové usporiadanie

IZP
max.
0,28
0,24
0,35
0,35
0,28
0,23
0,28

KZ
min.
0,30
0,30
0,20
0,35
0,35
0,25
0,25

0,28

0,25

0,26
0,22
0,21
0,30
0,23

0,25
0,25
0,25
0,20
0,20

0,30

0,20

zariadenia areálového charakteru, komplexy 0,30

0,20

bytové domy - rozvoľnená zástavba

0,21
0,20
0,52
0,42
0,26
0,30
0,26

0,35
0,35
0,10
0,15
0,25
0,25
0,30

zariadenia areálového charakteru, komplexy 0,30

0,20

bytové domy- rozvoľnená zástavba

0,20

0,35

OV areálového charakteru s nárokom na 0,34
vyšší podiel zelene
zástavba formou výškových objektov 0,24
v uzlových priestoroch mestskej štruktúry
a v rámci celej hierarchie mestských centier
Zmiešané územia
rozvoľnená zástavba
0,26
bývania
a občianska
0,25
vybavenosť
OV
celomestského zástavba mestského typu
0,36
a nadmestského
zástavba formou výškových objektov 0,27
významu
v uzlových priestoroch mestskej štruktúry
a v rámci celej hierarchie mestských centier
Zmiešané územia
rozvoľnená zástavba
0,25
bývania
a občianskej
vybavenosti
OV
celomestského zástavba formou výškových objektov 0,30
a nadmestského
v uzlových priestoroch mestskej štruktúry
významu
a v rámci komplexov OV
Zmiešané územia
rozvoľnená zástavba
0,25
bývania
a občianskej
vybavenosti
OV celomestského a zástavba
formou výškových objektov 0,30
nadmestského významu v uzlových priestoroch mestskej štruktúry
a v rámci komplexov OV

0,30

bytové domy – viaceré formy zástavby
zástavba mestského typu - centrotvorná
areály stredných škôl
zástavba mestského typu - polyfunkcia
rozvoľnená zástavba OV
zástavba mestského typu

Zmiešané územia
bývania
a občianskej
vybavenosti
Zmiešané
územia zástavba areálového charakteru, komplexy
obchodu, výrobných a
nevýrobných služieb
Viacpodlažná bytová
bytové domy -rozvoľnená zástavba
zástavba
OV celomestského a zástavba mestského typu
nadmestského
rozvoľnená zástavba
významu
Zmiešané územia
zástavba mestského typu
bývania
a občianskej
vybavenosti
Zmiešané
územia
obchodu, výrobných a
nevýrobných služieb
Viacpodlažná bytová
zástavba
OV celomestského a
nadmestského významu
Zmiešané územia
bývania
a občianskej
vybavenosti*
Zmiešané
územia
obchodu, výrobných a
nevýrobných služieb
Viacpodlažná bytová
zástavba
OV celomestského a
nadmestského
významu

obchodno-spoločenské komplexy
OV areálového charakteru, komplexy
rozvoľnená zástavba
zástavba mestského typu

0,30
0,25
0,25
0,20
0,25
0,30
0,30
0,30
0,30

V riešenom území sú v UPN hl.m. SR Bratislavy navrhnuté nasledovné funkčné využitia:
102 C rozvojové územie a 1130 – rozvojové územie. Ide prevažne o rozvojové územia.
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C. 2. Regulácia funkčného využitia plôch
OBYTNÉ ÚZEMIA
101
viacpodlažná zástavba obytného územia
102
málopodlažná zástavba obytného územia
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH

102

Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim prislúchajúce
nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné
plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú
obranu.
V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšťajú. Premiešané formy
rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových územiach, málopodlažné bytové domy sa umiestňujú
prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná
kostra málopodlažnej zástavby.
Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.
Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho zastavaná plocha je
menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.
SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH
prevládajúce
rôzne formy zástavby rodinných domov
prípustné
V území je prípustné umiestňovať najmä :
bytové domy do 4 nadzemných podlaží
zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov
vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
prípustné v obmedzenom rozsahu
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä :
zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu rozptýlené v území alebo ako vstavané
zariadenia telovýchovy a voľného času rozptýlené v území
solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu územiu
zariadenia drobných prevádzok služieb
zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov
s obsahom škodlivín z domácností
neprípustné
V území nie je prípustné umiestňovať najmä:
zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí
málopodlažné bytové domy v stabilizovaných územiach rodinných domov
bytové domy nad 4 nadzemné podlažia
stavby občianskej vybavenosti areálového typu s vysokou koncentráciou návštevníkov a nárokov na obsluhu
územia
stavby na individuálnu rekreáciu
areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladové areály, distribučné
centrá a logistické parky, stavebné dvory
ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou plynu
zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu
tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu
stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou
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ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE
1110
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy
1120
vyhradená zeleň
1130
ostatná ochranná a izolačná zeleň
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
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1130

Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok
a zariadení, dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná
zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých druhov ochranných pásiem.
SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH
prevládajúce
zeleň líniová a plošná
prípustné
V území je prípustné umiestňovať najmä :
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti s ochrannými pásmami
prípustné v obmedzenom rozsahu
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä :
stavby pre individuálnu rekreáciu mimo koridorov plynovodov, vodovodov, produktovodov
drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou
ČSPH
diaľničné odpočívadlá, odstavné státia a parkoviská
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
zariadenia na separovaný zber odpadov miestneho významu okrem nebezpečného odpadu.
neprípustné
stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou
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Vyhodnotenie limitov využitia územia

2.4.1

Pamiatková ochrana
V súčasnosti sa priamo v riešenom území nenachádzajú žiadne pamiatkovo chránené objekty,
ani pamätihodnosti.
2.4.2

Vyhodnotenie limitov využitia územia
Výškové obmedzenia – vyplývajúce z ochranných pásiem letiska

Ochranné pásma letiska
V území bude navrhnutá v súlade s Územným plánom hl.m. SR Bratislavy málopodlažná
zástavba. Z uvedeného vyplýva, že podlažnosť nijako neovplyvní ochranné pásma letiska.
Ostatné ochranné pásma
Ochranné pásma (podľa Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z)
Ochranné pásma el. zariadení
V časti územia je existujúce VN vedenie s ochranným pásmom 4 m od krajného vodiča, t.j. 8 m
od osi vedenia. Obmedzenia budú eliminované prekládkou vedenia do zeme, t.j. trasovaním
v cestných komunikáciách.
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí:
 od 1 kV do 35 kV vrátane
 pre vodiče bez izolácie 10 m., v súvislých lesných priesekoch 7 m
 pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m
 od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m
 od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m
 od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m
 nad 400 kV 35 m.
Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m
od krajného vodiča na každú stranu. Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia
je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:
 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej
techniky.
 3 m pri napätí nad 110 kV.
§ 79 Ochranné pásma plynárenských zariadení
Západným okrajom územia prechádza vedenie VTL plynovodu. Uvádzame ochranné pásma :
(1) Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov.
(2) Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho
plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho
plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os
plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na
každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je
a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným
tlakom nižším ako 0,4 MPa,
(5) Zriaďovať stavby 71) v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby v
ochrannom pásme plynárenského zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.
(6) Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu osoby iba so
súhlasom prevádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete.
§ 80 Bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení
(1) Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských
zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.
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(2) Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou
vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os
alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského
zariadenia je
a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom
priestranstve a na nezastavanom území,
b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,
i) 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a)
až h).
(3) Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe,
a pri regulačných staniciach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa, lokalizovaných v súvislej
zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej
siete.
(4) Zriaďovať stavby 71) v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete.
2.4.3

Ostatné limity v území

Životné prostredie a ochrana prírody
Na riešenom území platí prvý stupeň ochrany a uplatňujú sa v ňom ustanovenia o všeobecnej
ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov §§3 až 10 a §12.
V území zóny sa ani v rámci vymedzených širších vzťahov, nenachádza chránené územie
prírody národnej siete alebo súvislej európskej sústavy Natura 2000, ani Ramsarská lokalita, ktoré by
mohli byť obstarávaním a spracovaním UPN Z priamo dotknuté.
V riešenom území nie je v súčasnosti známy trvalý výskyt chránených druhov rastlín alebo ich
biotopov.
Orná pôda, trvalé trávnaté porasty a nelesná vegetácia napriek bariérovému vplyvu okolitých
komunikácií môžu stále plniť funkcie potravného biotopu a prechodného úkrytu pre mobilnejšie
a adaptabilnejšie druhy voľne žijúcich živočíchov, vyskytujúcich sa na okraji mestskej aglomerácie
a v blízkosti lesných porastov lokality.
Väčšina územia spadá do oblasti so stredným až vysokým radónovým rizikom.
Riešené územie sa nachádza na západnom okraji obce, takže do neho nezasahujú žiadne
chránené územia. V širšom okolí zóny sa nachádza CHKO Malé Karpaty, ktoré predstavuje
najzápadnejšie pohorie karpatského oblúka. Charakteristickým rastlinným spoločenstvom sú
borovicovo-dubové a dubovo-hrabové lesy. Ekologicky sa zaraďuje do formácie listnatého lesa,
lesostepí a stepí.
Za najvýznamnejší tok Záhorskej Bystrice je považovaný Vápenický potok, ktorý bol v roku
2007 vyhlásený ako chránený krajinný prvok. Účelom vyhlásenia chráneného územia je zabezpečenie
ochrany prirodzeného podmáčaného jelšového porastu pozdĺž Vápenického potoka. Ide o
spoločenstvo lesného prirodzeného charakteru, bez zastúpenia nepôvodných prvkov, ktoré plní
funkciu biokoridoru. Cieľom ochrany je ponechať toto spoločenstvo prirodzenému vývoju bez ďalších
zásahov a zachovanie ekologickej funkcie územia. Podľa Regionálneho územného systému
ekologickej stability mesta Bratislavy je Vápenický potok súčasťou biokoridoru Stará mláka s prítokmi,
ktorý prepája biocentrá v ekoregiónoch Borská nížina, Devínske Karpaty a Malé Karpaty.
Územie Záhorskej Bystrice zasahuje aj do chránených vtáčích území Malé Karpaty a Záhorské
Pomoravie zaradených do siete NATURA 2000.
Na okraji územia sa nachádzajú maloplošné chránené územia: chránený areál Devínske
alúvium Moravy a územie európskeho významu Vydrica.
Zdroj: PHSR MČ Bratislava Záhorská Bystrica (2016-2022)

Hladina podzemnej vody
Podľa predbežných prieskumov sa javí, že v území je pomerne vysoká hladina podzemnej
vody, ktorej hladina je cca na úrovni 160,72 m.n.m.(15.1.2019 SHMU). Úroveň rastlého terénu od
západu na východ mierne stúpa nasledovne – 163,00 – 170.00 m.n.m. Úroveň spodnej vody je cca
2,28 m západná časť – 9,28 m východná časť pod úrovňou rastlého terénu.Zdroj: http://www.shmu.sk
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Pozemky iných súkromných vlastníkov
Vo východnej časti územia sú pozemky pod existujúcimi komunikáciami nevysporiadané, t.j. sú
v súkromnom vlastníctve, takže predpokladáme problémy pri realizácií dopravných opatrení na nich,
včítane napr. zriadenia zastávky MHD na Bratislavskej ceste v dotyku s riešeným územím.
2.4.4

Konkrétne problémy pre riešenie
Identifikácia problémov na riešenie bola naznačená v predchádzajúcej kapitole, takže
uvádzame len nasledovné zhrnutie:
 Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie zóny a jej napojenia na okolitú
existujúcu štruktúru a krajinu,
 Vyriešenie dopravnej obsluhy územia a je napojenia na širšie okolie,
 Preverenie možnosti perspektívneho vyriešenia MHD v okolí zóny,
 Vyriešenie potrebnej nekomerčnej občianskej vybavenosti pre potreby územia zóny,
 Navrhnutie jasnej koncepcie kvalitnej siete hierarchicky odlišných verejných
priestorov v zóne a ich napojenie na existujúce okolité verejné priestory,
 Vyriešenie saturácie územia technickou infraštruktúrou.
 Vytvorenie jasného územnoplánovacieho dokumentu na zonálnej úrovni s veľmi
prehľadnou a jednoznačnou reguláciou územia, ktorá zabezpečí implementáciu
urbanistickej koncepcie bez možnosti jej znehodnotenia.
 Preverenie niekoľkých možností zástavby a využitia územia, ktoré vyplýva z velmi
nepriaznivých rozmerov pozemkovej štruktúry v území – príliš úzke pozemky;
Grafická časť prieskumov a rozborov obsahuje výkresy znázorňujúce územné priemety
získaných údajov. Výsledkom prieskumov a rozborov bol výkres hlavných stretov záujmov v území
(problémový výkres) vyjadrujúci najmä limity využitia územia vyplývajúce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, správnych rozhodnutí, z rozvojových zámerov a z najdôležitejších problémov,
ktoré treba v území riešiť.

Smerná časť _16

Koncept riešenia Územného plánu zóny Ivánce

2.5

máj 2021

Urbanistická koncepcia

2.5.1

Funkčno - priestorová koncepcia jednotlivých variantov - popis variantov
Oba varianty majú približne rovnakú základnú koncepciu riešenia. Riešené územie má takmer
obdĺžnikový tvar, pričom ťažisko územia leží excentricky, nakoľko prilieha k Bratislavskej ulici.
Väčšina územia zóny je určená pre bývanie v rôznych formách rodinných domov (102 C ). V severnej
časti územia je navrhnutý cestný obchvat, ktorého úlohou je odľahčiť Bratislavskú ulicu od tranzitnej
dopravy .
Verejné priestory
Priestorová koncepcia územia je principiálne daná v Územnom pláne hl.m. SR Bratislavy v
znení zmien a doplnkov. Základom priestorovej koncepcie je zóna bývania, v ktorej je možné
lokalizovať rôzne typy a spôsoby zástavby – samostatne stojace rodinné domy, dvojdomy, radová
zástavba a zástavba átriovými domami.
Verejné priestory sú navrhnuté v dotyku s komunikáciou Bratislavská ulica formou možnosti
výstavby nákupného zariadenia a na východnej strane územia formou kreovania malého parku
s vybavenosťou, ktorý by mal oddeliť obytné územie od poľnohospodárskej krajiny.
V centrálnej časti zóny sú v uličných priestoroch navrhnuté plochy pre mininámestie
s parkovými úpravami, ktoré poskytnú obyvateľom možnosť stretávania sa v exteriéri. Takéto územie
je navrhnuté na každej z obytných ulíc.
Mininámestia a parčíky sú doplnené detskými ihriskami, resp. fitnes prvkami pre dospelých.
Všeobecný popis variant
Varianty sú dopravne riešené takmer identicky, avšak variant 1 je koncipovaný ako štrukturálne
rozmanitejší. Variant 1 je navrhnutý s 1 priestorom pre obchodné centrum pri Bratislavskej ulici.
Bytová zástavba pozostáva vo variante 1 zo samostatne stojacich rodinných domov, z radových
rodinných domov, z nízkopodlažnej zástavby bytových domov – do 2,5 NP.
Súčasťou občianskej vybavenosti je aj nová materská škola v západnej časti územia a parčík.
Variant 2 je štrukturálne menej rozmanitý, nakoľko je v ňom navrhnutá len zástava samostatne
stojacich rodinných domov, radových rodinných domov a dvojdomov.
Súčasťou občianskej vybavenosti je aj nová materská škola v západnej časti územia a parčík.
Variant 1
Navrhovaná štruktúra zástavby
Zástavba rodinných domov

Na väčšine územia je navrhnutá zástavba rodinných domov rôznych typov. Navrhovaná
štruktúra nadväzuje na súčasnú parceláciu územia tak, aby pri reparcelácií bolo možné jednoducho
scelovať a členiť existujúce pozemky. V smere severojužnom je navrhovaná zástavba formou línie
radovej zástavby, ktorá tvorí zároveň líniu troch kostrových uličných priestorov s napojením na
centrum zóny.
V opačnom smere – západovýchodnom sú uličné priestory tvorené predovšetkým zástavbou
individuálne stojacich rodinných domov.
Zároveň návrh riešenia poskytne v území, kde uličné koridory tvoria takmer pravouhlý systém,
lepšiu orientáciu. Kostrové uličné komunikácie budú vytvárať priestor s vyššou intenzitou zástavby,
čím potvrdia svoj význam v území a zorientujú návštevníka v priestore.
Pri tvorbe sme rešpektovali predovšetkým dikciu záväznej časti UPN BA, strana 73 časť C,
kap.3.1 :
Samostatne stojace RD umiestňovať na území mesta iba:
 v tesnom kontakte s prírodnými územiami,
 v polohách významných pre zachovanie obrazu mesta,
 v kontakte s pamiatkovými zónami,( pamiatková zóna na ul. Čs. tankistov bola
zrušená napriek zachovaniu historického charakteru zástavby )
 v rámci intenzifikácie - uličnej zástavby a na plochách veľkorozmerných záhrad,
 v zložitých terénnych podmienkach (nad 12o sklon terénu).
Rôznou štruktúrou zástavby návrh spĺňa aj požiadavku záväznej časti UPN BA, strana 73 časť
C , kap. 3.2 Zásady a regulatívy novej bytovej výstavby:
„V rozvojovom území je potrebné dosiahnuť rozmanitosť a individualitu každého navrhovaného
obytného územia, vytvárať štruktúrou zástavby urbanisticky kvalitné priestory obytného prostredia;
verejné priestory spoločenského kontaktu - obytné ulice, námestia, parkové a rekreačné plochy“.
Celkové bilancie miery zástavby v území 102 C nie sú naplnené v návrhu riešenia na 100%,
nakoľko v území je ponechaných viac doplnkových uličných priestorov, ktoré jednak sprístupňujú
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jednotlivé stavebné parcely, ale budú sčasti slúžiť aj ako malé spoločenské zhromažďovacie priestory
formou miestnych parčíkov.
Zástavba bytových domov a občianskej vybavenosti

V západnej časti územia je navrhnutá štruktúra malopodlažnej bytovej zástavby formou 2,5
podlažných bytových domov, ktoré poskytnú obyvateľom príjemnú a hľadanú formu bývania
v bytovom dome s komfortom takmer rodinného domu. V tejto časti je umiestnená aj materská škola
s kapacitou min. 4 triedy a vlastným školským dvorom. Výška MŠ je navrhnutá taktiež na 2 NP.
Vo východnej časti je navrhnutá mestská štruktúra občianskej vybavenosti formou malého
obchodného centra.
Súčasťou funkcie 102 je navrhovaný park vo východnej časti územia. V nadväznosti na park je
navrhnutý objekt lokálnej občianskej vybavenosti pre obchod a služby.
Variant 2
Navrhovaná štruktúra zástavby
Zástavba rodinných domov

Na väčšine územia je navrhnutá zástavba rodinných domov rôznych typov. Navrhovaná
štruktúra nadväzuje na súčasnú parceláciu územia tak, aby pri reparcelácií bolo možné jednoducho
scelovať a členiť existujúce pozemky. V smere severojužnom je navrhovaná zástavba formou línie
radovej zástavby, ktorá tvorí zároveň líniu troch kostrových uličných priestorov.
V opačnom smere – západovýchodnom sú uličné priestory tvorené predovšetkým zástavbou
individuálne stojacich rodinných domov.
Zároveň návrh riešenia poskytne v území, kde uličné koridory tvoria takmer pravouhlý systém,
lepšiu orientáciu. Kostrové uličné komunikácie budú vytvárať priestor s vyššou intenzitou zástavby,
čím potvrdia svoj význam v území a zorientujú návštevníka v priestore.
Tak ako vo variante 1 sme pri tvorbe rešpektovali predovšetkým dikciu záväznej časti UPN BA,
strana 73 časť C, kap.3.1.
Celkové bilancie miery zástavby v území 102 C nie sú naplnené v návrhu riešenia na 100%,
nakoľko v území je ponechaných viac doplnkových uličných priestorov, ktoré jednak sprístupňujú
jednotlivé stavebné parcely, ale budú sčasti slúžiť aj ako malé spoločenské zhromažďovacie priestory
formou miestnych parčíkov. Okrem toho je hustota znížená predovšetkým faktom, že sú v území
navrhnuté len rodinné domy, aj napriek faktu, že územný plán mesta umožňuje aj výstavbu bytových
domov.
Zástavba občianskej vybavenosti

V západnej časti územia je navrhnutá štruktúra zástavby rodinných domov doplnenou jediným
objektom občianskej vybavenosti – materskou školou, ktorá je navrhnutá s kapacitou min. 4 triedy
a vlastným školským dvorom. Výška MŠ je navrhnutá taktiež na 2 NP. Pokiaľ sa ukáže potreba na
lokálnu občiansku vybavenosť, môže byť umiestnená ako doplnková funkcia v ktorejkoľvek časti
územia.
Súčasťou funkcie 102 je navrhovaný park vo východnej časti územia.
Dopravná obsluha zóny
V oboch variantoch je dopravná kostra zóny podobná, ale nie identická, nakoľko je
prispôsobená navrhovanej zástavbe v zóne.
V území nie sú už založené žiadne dopravné vstupy do zóny a je potrebné doplnenie systému
obslužných komunikácií. Východiskom dopravnej obsluhy je komunikácia FT C1 napojená na
Bratislavskú ulicu, na ktorú sa v 3 bodoch napája sieť miestnych komunikácií FT C3, z ktorých sú
priamo obsluhované stavebné pozemky v zóne.
V kolmom smere sa na uvedené komunikácie napája sieť troch miestnych komunikácií FT C3,
takmer rovnobežných s ulicou Čs. tankistov. Z nich prvá komunikácia je navrhovaná priamo za
záhradami existujúcich rodinných domov na ul. Čs. tankistov, čím sa vytvoria aj predpoklady pre
potenciálnu dostavbu na zadných častiach pozemkov. Ide o územie, ktoré je mimo riešeného územia
týmto UPN Z.
V platnom Územnom pláne hl.m. SR Bratislavy je navrhovaný tzv. obchvat Záhorskej Bystrice,
FT C1. Funkčne by mal navrhovaný obchvat odľahčiť a ukľudniť dopravu na existujúcej ceste
Bratislavská ulica. Z uvedeného dôvodu pripájame aj obslužné komunikácie v zóne na
novonavrhovaný obchvat v 3 bodoch – na severe územia, komunikáciami K2, K3 a K4, ktoré tvoria
kostrové obslužné komunikácie zóny s navrhovanou funkčnou triedou C3. Na uvedené komunikácie
sa napájajú ostatné obslužné komunikácie K5, K6 aK7, FT C3.
Urbanistická štruktúra zástavby vytvára takmer pravouhlú sieť ulíc a mestských blokov. Hlavnú
kostru dopravy (C1) tvorí novonavrhovaná komunikácia K1 v nadväznosti na Bratislavskú ulicu
Smerná časť _18

Koncept riešenia Územného plánu zóny Ivánce

máj 2021

s vyústením na ul. Čs. tankistov. Na túto komunikáciu budú napojené ďalšie komunikácie FT C3,
obsluhujúce priamo navrhovanú zástavbu.
Navrhovaný systém obslužných komunikácií zabezpečuje pomalú plynulú dopravu v území a
umožní optimalizáciu dopravnej obsluhy objektov, ako aj pešie prepojenia. Dopravná obsluha územia
funguje v priestoroch ulíc, ktorých šírkové parametre sú dostatočné vo vzťahu k nárastu intenzity
dopravy, vyvolanému výstavbou urbanistických sektorov.
V zóne sa nepočíta s priamou obsluhou územia MHD formou autobusovej dopravy, nakoľko
dochádzková vzdialenosť na existujúce trasy a zastávky MHD je zo zóny optimálna. Vo variante 1 sa
počíta so zriadením novej zastávky MHD na Bratislavskej ulici v dotyku s navrhovaným novým
obchodným centrom.
Cyklistická doprava je priamo v okrajovej polohe zóny, pozdĺž obchvatu s pokračovaním na
vyústenie ul. Čs. tankistov s možným pokračovaním ponad diaľnicu D2 na sever MČ Devínska Nová
Ves.

Obrázok 5 Komplexný urbanistický návrh – V1

Obrázok 6 Komplexný urbanistický návrh – V2
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2.5.2

Riešenie verejných priestorov v zóne a okolí
V okolitom území je už existujúca urbanistická štruktúra a štruktúra verejných priestorov.
Nakoľko ide prevažne o nezastavané územie zóny a v okolí sa nadväzuje na existujúcu zástavbu, je
potrebné kreovanie nielen novej štruktúry zástavby, ale aj novej siete aspoň minimálnych verejných
priestorov.
Navrhovaná štruktúra urbanistickej zástavby je v plnej miere na súkromných veľmi úzkych
pozemkoch, preto nie je možné v zóne navrhovať nové plošne rozľahlé verejné priestory.
Sieť ulíc a chodníkov, popri ktorých budú vybudované nové objekty, bude využitá ako primárny
nástroj urbanistického usporiadania verejných priestorov, urbanistickej štruktúry a prevádzky zóny.
Vzhľadom na rozsah novonavrhovanej výstavby sa urbanistická skladba, štruktúra zástavby a
architektonický výraz jednotlivých etáp môže kreovať veľmi rôznorodo. Ostatné zásady tvorby, ktoré
boli využité pri návrhu riešenia:
 v zóne sa vytvára nový verejný priestor v nadväznosti na navrhované nákupné
stredisko a novú „miestnu tržnicu“/ verejný priestor. Cieľom je poskytnutie
spoločenského zázemia pre hlavnú funkciu bývanie a občianska vybavenosť.
 Verejný priestor je cielene navrhovaný a budovaný. Nie je to zvyškový priestor
zostávajúci po rozparcelovaní územia.
 Navrhované budovy sú prioritne orientované do ulíc
 Hlavné vstupy do budov sú z novonavrhovaných ulíc.
 Dôraz je daný na funkčnú a hmotovú rozmanitosť územia a navrhovaných budov.
Väčšina zástavby má vizuálny kontakt s okolitým prírodným zázemím a parkom v zóne.
Verejné priestory
Zástavba priamo nadväzuje na existujúcu štruktúru obce na ulici Čs. tankistov. Tento uličný
priestor svojimi rozmermi a historickým využitím je predurčený na veľmi kvalitný priestor uličného
námestia s nadväznosťou na historické jadro obce.
Priamo v zóne vznikne vo variante 1 popri Bratislavskej ulici nový verejný priestor obklopený
parkovou zeleňou v nadväznosti na nové malé nákupné stredisko a iné obslužné funkcie, dnes
chýbajúce v území.
 verejný park, cyklotrasa – verejný park je navrhnutý na západnej strane územia, kde
je doplnený aj lokálnou vybavenosťou ako - materská škola, malý obchod/ služby.
Priamo územie parku je obslúžené verejným parkoviskom určeným hlavne pre
návštevníkov zóny; obojsmerná cyklotrasa je navrhnutá v dotyku s navrhovaným
cestným obchvatom FT C1;
 poloverejný priestor – obytné ulice a uličné parčíky sú navrhnuté v komornom
duchu, optimálne pre dopravnú obsluhu územia a zároveň peší pohyb v uličnom
priestore, komunikácie sú navrhnuté ako FT C3; Priestor je navrhnutý
s jednostranným spevneným chodníkom a jednostranným nespevneným chodníkom
s povrchom – schotterasen;

Obrázok 7 Technická úprava navrhovaných jednostranných chodníkov
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súkromný priestor – záhrady rodinných domov
Zástavba rodinných domov je rôznorodo navrhnutá a je priamo dopravne
obsluhovaná z komunikácií FT C3. Pokiaľ je navrhovaná radová zástavba, zo zadnej
strany parciel je navrhnutá obslužný chodník pre záhradnú časť radovej zástavby.
Ide len o peší nezjazdný chodník, od uličnej strany uzavretý.
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Urbanistická ekonómia a súlad s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa

2.6.1

Urbanistická ekonómia
Urbanistická ekonómia je spracovaná na podklade platného Územného plánu hl.m. SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov. Uvádzame
bilancie jednotlivých budov a ich funkčné využitie v súlade s kategorizáciou stavieb podľa § 43 Stavebného zákona (zákon č.50/1976 Z.z. v znení neskorších
predpisov. Číselné označenie budov je súčasťou výkresu Komplexný urbanistický návrh.
2.6.2

Súlad návrhu riešenia s UPD vyššieho stupňa
Uvádzame schému rozloženia urbanistických sektorov členených podľa platného Územného plánu hl.m. SR Bratislavy v znení neskorších zmien
a doplnkov. V tabuľkách je podľa navrhovanej urbanistickej štruktúry vyhodnotená miera využitia územia jednotlivých variantov a porovnaná s platných
Územným plánom hl.m. SR Bratislavy. Plochy zelene sú vyhodnotené samostatne v tabuľkách a schémach.
Miera využitia územia podľa variantov:
Tabuľka 2 Miera využitia územia – Variant1

Označenie
sektora

Plocha
urbanistickéh
o
sektora
(US)
v Kód
riešenom
funkci
2
území [m ]
e

HPP návrh
IPP návrh (vrátane
(vrátane
existujúcic
HPP max. existujúcic h objektov) IZP
2
2
[m ]
h objektov) [m ]
max.

IPP
max.

Max.
zastavaná
plocha
2
[m ]

Zastavaná
plocha návrh
IZP návrh (vrátane
(vrátane
existujúcich
existujúcic objektov)
2
h objektov) [m ]
KZ min.

min.
započítateľná
plocha zelene
2
[m ]
KZ návrh

započítateľ
ná plocha
zelene
návrh
2
[m ]

HPP návrh
bývanie
(vrátane
existujúcich
objektov)
2
[m ]

HPP návrh
OV
(vrátane
existujúcich
objektov)
2
[m ]

A

52 609

102 C

0,6

31 565

0,31

16 525

0,30

15 783

0,17

9 165

0,35

18 413

0,43

22 590

12 145

4 380

B

57 344

102 C

0,6

34 406

0,47

27 238

0,30

17 203

0,23

13 210

0,35

20 070

0,42

23 905

25 063

2 175

C

11 684

1130

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Spolu

121 637

46 495

37 208

6 555

65 972

43 763

32 986

22 375

38 484

Tabuľka 3 Miera využitia územia – Variant 2

Označenie
sektora

Plocha
urbanistického
sektora (US) v
riešenom
Kód
2
území [m ]
funkcie

IPP
max.

HPP návrh
IPP návrh (vrátane
(vrátane
existujúcich
HPP
existujúcich objektov)
IZP
2
2
max. [m ] objektov)
[m ]
max.

A

52 609

102 C

0,6

31 565

B

57 344

102 C

0,6

34 406

C

11 684

1130

‐

‐

Spolu

121 637

65 972

0,46

‐

50 371

‐
50 371

Max.
zastavaná
plocha
2
[m ]

0,30

15 783

0,30

17 203

‐

‐
32 986

Zastavaná
plocha
návrh
IZP návrh (vrátane
(vrátane
existujúcich
existujúcich objektov)
2
objektov)
[m ]
KZ min.
0,25

‐

27 623

‐
27 623

min.
započítateľná
plocha
zelene
2
[m ]
KZ návrh

0,35

18 413

0,35

20 070

‐

‐
38 484

HPP návrh
bývanie
započítateľná (vrátane
plocha
existujúcich
zelene návrh objektov)
2
2
[m ]
[m ]

HPP návrh
OV
(vrátane
existujúcich
objektov)
2
[m ]

0,35

38 496

39 121

11 250

‐

‐

‐

‐

38 496

39 121

11 250
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Tabuľka 4 Lokalizácia stavebných blokov v urbanistických sektoroch – V1 a V2

VARIANT 1

Označenie
sektora

Plocha urbanistického sektora (US) v
2
riešenom území [m ]

Kód funkcie

Čísla stavebných blokov patriacich do sektora

A

52 609

102 C

01‐08

B

57 344

102 C

06‐20

C

11 684

1130

‐

Označenie
sektora

Plocha urbanistického sektora (US) v
2
riešenom území [m ]

Kód funkcie

Čísla stavebných blokov patriacich do sektora

A

52 609

102 C

01‐13

B

57 344

102 C

11‐25

C

11 684

1130

‐

VARIANT 2
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Obrázok 8 Vymedzenie urbanistických sektorov a stavebných blokov V1
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Obrázok 9 Vymedzenie urbanistických sektorov a stavebných blokov V2
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Variant 1
ROZVOJOVÉ ÚZEMIE 102 C
sektor A

102 C

plocha (m2)

52 609

etapa

číslo objektu

ZP

NP

HPP

01

4 270

1,0

4 270

1,0

110

02

185

2,0

370

ZP

HPP max

bývanie

OV

Poznámka

31 565
4 270

obchod

110

obchod

370

existujúci RD

bez ozn.

22

2 640

2,5

6 600

6 600

izolované RD

bez ozn.

23

2 070

2,5

5 175

5 175

radové RD, dvojdomy

sektor spolu
sektor B

102 C
2

9 165

16 525

12 145

ZP

HPP max

bývanie

73%

4 380

27%

OV

Poznámka

plocha (m )

57 344

etapa

číslo objektu

ZP

NP

HPP

01

325

2,5

813

813

bytový dom

02

615

2,5

1 538

1 538

bytový dom

34 406

395

garáž nad terénom

03

325

2,5

813

813

04

615

2,5

1 538

1 538

bytový dom
bytový dom

290

garáž nad terénom

05

335

2,5

838

838

bytový dom

06

335

2,5

838

838

bytový dom

07

335

2,5

838

838

bytový dom

08

335

2,5

838

838

bytový dom

815

garáž nad terénom

09

335

2,5

838

838

bytový dom

10

335

2,5

838

838

bytový dom

11

335

2,5

838

838

bytový dom

12

335

2,5

838

838

bytový dom

815

garáž nad terénom

13

215

2,5

538

538

obchod, služby

14

655

2,5

1 638

1 638

materská škola

15

155

2,5

388

388

izolovaný RD

1 800

2,5

4 500

4 500

izolované RD

3 510

2,5

8 775

8 775

bez ozn.

15

bez ozn.

39

radové RD, dvojdomy

sektor spolu

13 210

celé územie spolu

ZP
22 375

HPP
43 763

bývanie
37 208

OV
6 555

‐ z toho navrhované

22 190

43 393

36 838

6 555

370

370

0

‐ z toho existujúce

27 238
25 063
Bilancie spolu

185

92%

2 175

8%

2

Pozn: Číselné údaje plôch a výmer sú uvádzané v m .
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Variant 2
ROZVOJOVÉ ÚZEMIE 102 C
sektor A

102 C

plocha (m2)

52 609

etapa

číslo objektu

ZP

NP

HPP

01

185

2,0

370

ZP

HPP max

bývanie

OV

Poznámka

31 565
370

existujúci RD

bez ozn.

36

4 320

2,5

10 800

10 800

navrhované RD
so ZP 120m2

bez ozn.

41

3 690

2,5

9 225

9 225

navrhované RD
2
so ZP 90m

sektor spolu

8 195

20 395

20 395

ZP

HPP max

bývanie

sektor B

102 C

plocha (m2)

57 344

etapa

číslo objektu

ZP

NP

HPP

1

655

2,5

1 638

02

155

2,5

388

388

100%

0

0%

OV

Poznámka

34 406
1 638

bez ozn.

36

4 320

2,5

10 800

10 800

bez ozn.

39

3 510

2,5

8 775

8 775

21 600

19 963

sektor spolu

8 640

materská škola
izolovaný RD
navrhované RD
izolované so ZP
120m2
navrhované RD
radové so ZP
2
90m

92%

1 638

8%

Bilancie spolu
celé územie spolu

ZP
16 835

HPP
41 995

bývanie
40 358

OV
1 638

‐ z toho navrhované

16 650

41 625

39 988

1 638

185

370

370

0

‐ z toho existujúce
2

Pozn: Číselné údaje plôch a výmer sú uvádzané v m .

Vyhodnotenie plôch zelene podľa variantov:
Tabuľky prepočtu podielu zelene v jednotlivých sektoroch podľa variantov sa nachádzajú
v kapitole Sídelná zeleň.
Prepočet a vyhodnotenie podielu zelene deklaruje súlad s ÚPN hl.m. SR Bratislavy v znení
neskorších zmien a doplnkov.
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Demografia a občianska vybavenosť

2.7.1

Demografia
V návrhu riešenia je navrhnutých niekoľko typov bývania . Najväčšia časť je samostatne
stojacich a radových rodinných domov, časť je bytov v bytových domoch, kde sa predpokladá trvalý
pobyt obyvateľov.
V tejto štruktúre je deklarovaná aj veková skladba obyvateľov a výpočet potrebnej občianskej
vybavenosti.
obyvateľov spolu

počet
obyv.
(obložnosť 3,2)

počet
obyv.
(obložnosť 3,2)

počet
obyv.
(obložnosť 2,4)

počet
obyv.
(obložnosť 1,7)

počet
obyv.
(obložnosť 1,2)

RD

byty spolu

byt 4i

byt 3i

byt 2i

byt 1i

Tabuľka 5 Počet obyvateľov s trvalým pobytom podľa obložnosti na byt – Variant V1

existujúce

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

3

navrhované

2

54

68

2

126

100

2

92

163

6

320

584

spolu

2

54

68

2

126

101

587

obyvateľov spolu

počet
obyv.
(obložnosť 3,2)

počet
obyv.
(obložnosť 3,2)

počet
obyv.
(obložnosť 2,4)

počet
obyv.
(obložnosť 1,7)

počet
obyv.
(obložnosť 1,2)

RD

byty spolu

byt 4i

byt 3i

byt 2i

byt 1i

Tabuľka 6 Počet obyvateľov s trvalým pobytom podľa obložnosti na byt – Variant V2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

3

navrhované

0

0

0

0

0

153

0

0

0

0

490

490

spolu

0

0

0

0

0

154

existujúce

493

Tabuľka 7 Predpokladaná veková štruktúra obyvateľov zóny – V1
Štruktúra obyvateľstva s trvalým pobytom v bytoch a RD
z toho muži 46%
Celkový počet obyvateľov lokality

587

z toho predproduktívny vek 15,74%:

92

z toho produktívny vek 68,22%:

400

z toho poproduktívny vek 16,04%:

95

plocha zóny (ha)

11

hustota obyvateľov na 1ha

53

270

z toho ženy 54%
317
vekové skupiny detí do 0-4
15 rokov
5-9
10-14

3,32%

19

5,14%

30

7,28%

43

Tabuľka 8 Predpokladaná veková štruktúra obyvateľov zóny – V2
Štruktúra obyvateľstva s trvalým pobytom v bytoch a RD
z toho muži 46%
Celkový počet obyvateľov lokality

227
3,32%

16

z toho produktívny vek 68,22%:

493 z toho ženy 54%
266
vekové
skupiny
detí
do
78
0-4
15 rokov
336
5-9

5,14%

26

z toho poproduktívny vek 16,04%:

79

7,28%

36

plocha zóny (ha)

11

z toho predproduktívny vek 15,74%:

10-14

hustota obyvateľov na 1ha
45
Spolu predpokladáme, že bude v zóne bývať cca 600 obyvateľov s trvalým/ prechodným pobytom. Na takýto počet je
dimenzovaná aj občianska vybavenosť zóny.
Veková štruktúra obyvateľstva je zrejmá z vyššie uvedených tabuliek.
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Občianska vybavenosť
Nekomerčná vybavenosť

Riešené územie je z väčšej časti nezastavané, takže priamo v ňom sa nenachádzajú žiadne
zariadenia občianskej vybavenosti. V tomto návrhu riešenia územného plánu zóny sú dimenzované
zariadenia občianskej vybavenosti na základe navrhovaného počtu trvalo bývajúcich obyvateľov.
Školská vybavenosť- MŠ je lokalizovaná v okrajovej časti zóny, s optimálnou dochádzkovou
vzdialenosťou. Ostatná vybavenosť je umiestnená v okrajových častiach zóny v súlade s funkčným
využitím regulovaným v ÚPN BA.
Komerčná vybavenosť

V zóne je navrhnutá komerčná vybavenosť – obchodné centrum s plochami aj pre komunitné
aktivity.
Tabuľka 9 Výpočet potreby základnej občianskej vybavenosti pre obyvateľov – variant V1
Počet obyvateľov

587

Návrh zariadení OV:

Ukazovateľ / na 1000 obyv.

potreba

MŠ (25 žiakov/1 trieda)

40 miest

23

žiakov tzn.

1 tried navrhovaná MŠ (6 tried) v zóne

ZŠ (30 žiakov/1 trieda)

136 miest

80

žiakov tzn.

3 tried existujúce ZŠ v okolí

Gymnáziá / stredné školy

11 miest

6

miest

existujúce SŠ v Bratislave

6 miest

4

miest

existujúce zariadenia v okolí

pre deti

800 m2

470

m2

areál MŠ, ihriská pri bytových
domoch

pre mládež a dospelých

700 m2

411

m2

ihriská pri bytových domoch,
verejné plochy zelene v zóne

telocvične

40 m2

23

m2

existujúce zariadenia v okolí

primárna starostlivosť

1,1 lekára

1

lekárskych ordinácií

existujúce zariadenia v okolí

jasle

2 miesta

1

miest

súčasť MŠ

Návrh - umiestnenie

Školstvo:

Kultúra:
kluby detí a mládeže
Telovýchova a šport:

Zdravotníctvo:

lekáreň
0,3 lekárenského prac.m.
0
lekárne
Tabuľka 10 Výpočet potreby základnej občianskej vybavenosti pre obyvateľov - variant V2
Počet obyvateľov

493

Návrh zariadení OV:

Ukazovateľ / na 1000 obyv.

potreba

MŠ (25 žiakov/1 trieda)

40 miest

20

ZŠ (30 žiakov/1 trieda)

136 miest

67

žiakov
tzn.
žiakov
tzn.

Gymnáziá / stredné školy

11 miest

5

miest

existujúce SŠ v Bratislave

6 miest

3

miest

existujúce zariadenia v okolí

pre deti

800 m2

394 m2

areál MŠ, ihriská pri bytových
domoch

pre mládež a dospelých

700 m2

345 m2

ihriská pri bytových domoch,
verejné plochy zelene v zóne

telocvične

40 m2

20

m2

existujúce zariadenia v okolí

primárna starostlivosť

1,1 lekára

1

lekárskych ordinácií

existujúce zariadenia v okolí

jasle

2 miesta

1

miest

súčasť MŠ

lekáreň

0,3 lekárenského prac.m.

0

lekárne

Návrh - umiestnenie

Školstvo:
1

tried

2

tried

navrhovaná MŠ (6 tried) v zóne
existujúce ZŠ v okolí

Kultúra:
kluby detí a mládeže
Telovýchova a šport:

Zdravotníctvo:

Navrhované kapacity zariadení sú prispôsobené potrebe celej zóny. Nakoľko sa predpokladá
realizácia výstavby v dlhšom časovom období, bude potrebné v danom čase aktualizovať potreby
jednotlivých zariadení.
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Pamiatková ochrana a historická stopa územia

V území sa nenachádzajú žiadne prvky pamiatkovej ochrany ani pamätihodnosti. Riešené
územie je nezastavané, z uvedeného dôvodu sa tu v súčasnosti nenachádzajú žiadne pamiatkovo
chránené objekty.
V širšom území sa nachádza pomerne dobre zachovaná historická štruktúra vidieckej zástavby
rodinných domov. Z hľadiska tvorby novej štruktúry zástavby v dotyku s uvedenou historickou
štruktúrou bude potrebné danú štruktúru rešpektovať. Ide o zachované vidiecke domy na ulici Čs.
tankistov, z ktorých niektoré boli vyhlásené za NKP
Tabuľka 11 Zoznam Pamiatkových objektov v okolí riešeného územia
Pamiatkový objekt
Adresa
(PO)
Zaužívaný názov PO
ľudový dom s hospodár.
Čsl.tankistov ul., 33
DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.
časťou
Čsl.tankistov ul., 34
DOM ĽUDOVÝ
ľudový dom
Čsl.tankistov ul., 35
DOM ĽUDOVÝ
ľudový dom
ľudový dom s hospodár.
Čsl.tankistov ul., 37
DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.
časťou
Čsl.tankistov ul., 39-41 DOM ĽUDOVÝ
ľudový dom
Čsl.tankistov ul., 67
DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.
Dlhý dom
Čsl.tankistov ul., 65
DIELŇA KOVÁČSKA
Kováčska vyhňa

Bližšie určenie PO

Číslo
UZPF

kameň,tehla nepálená
murovaný
kameň,tehla nepálená

351
353
350

kameň,tehla nepálená
kameň,tehla nepálená
kameň,tehla nepálená
kameň,tehla nepálená

10675
349
11364
11364

Väčšina objektov je postavená v 2. Polovici 19. Storočia. Vyhlásené za NKP boli v r. 1963. Objekty už nie sú súčasťou
Pamiatkovej zóny, nakoľko táto bola zrušená v r. 2010.

Zdroj:
https://www.pamiatky.sk/po/po?page=1&Kraj=1&Okres=4&Obec=13&KatastralneUzemie=16&Ulica=&OrientacneCislo=&Unifiko
vanyNazovPO=&CUZText=&SearchButton=Hľadať

2.9

Začlenenie stavieb do okolitej zástavby

Riešené územie je navrhnuté na zástavbu urbanistickou štruktúrou, ktorá je mierkou primeraná
tejto časti Bratislavy. Charakter zástavby je navrhnutý tak, aby netvoril v území výrazný priestorový
a výškový kontrast a nadväzoval plynulo na existujúcu zástavbu, ako aj prírodné prostredie.
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Riešené územie tvoria 2 urbanistické sektory vymedzené v platnom ÚPN hl.m. SR Bratislavy v
znení zmien a doplnkov, ktoré boli v návrhu riešenia akceptované. Presné údaje o navrhovanej a
existujúcej zástavbe v jednotlivých urbanistických sektoroch sú uvedené v tabuľkách v kapitole
Urbanistická ekonómia.

2.10

Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky

Pozemky, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné sú predovšetkým určené funkčným využitím
stanoveným v Územnom pláne hl.m. SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov. Po
podrobnejšom spracovaní územného plánu na zonálnej úrovni ide o nasledovné pozemky:
Tabuľka 12 Zoznam pozemkov nezastaviteľných nadzemnými budovami
Dôvod nezastaviteľnosti
Číslo pozemku
Plochy ochrannej a izolačnej
zelene

2.11

2727/1; 2727/15 a 2713/1

Poznámka
Nezastaviteľné okrem stavieb prípustných
v súlade s reguláciou v záväznej časti ÚPN
Z

Zastavovacie podmienky

Zastavovacie podmienky v zóne určuje Záväzná časť ÚPN Z. Záväzná časť tohto územného
plánu zóny sa skladá z grafickej a textovej časti, pričom v rozhodovacom procese musia byť
využívané obe časti zároveň.
Regulácia územia, ktorá definuje zastavovacie podmienky sa vzťahuje na nadzemnú časť
zástavby a delí sa na dve samostatné kategórie:
 Regulácia zastaviteľných plôch – stavebných blokov (SB)
 Regulácia nezastaviteľných plôch – verejných a poloverejných priestorov
2.11.1 Umiestnenie stavby na pozemku a intenzita zastavania
A. Zastaviteľné plochy – Regulatívy zastaviteľných plôch sú stanovené pre každý stavebný blok
(SB) stavebný pozemok samostatne a regulujú predovšetkým:
Funkčné využitie stavebného bloku:
o 12 – málopodlažná zástavba obytného územia
Umiestnenie stavieb definované:
o stavebnými čiarami,
Intenzitu zastavania budovami, ktorá je daná:
o maximálnou hodnotou hrubej podlažnej plochy a koeficientom HPP,
o minimálnou hodnotou započítateľnej plochy zelene,
o maximálnou výškou, resp. max. počtom podlaží
B. Nezastaviteľné plochy – sú to plochy prevažne nezastaviteľné nadzemnými budovami.
Regulatívy nezastaviteľných plôch sa týkajú verejných priestorov mimo stavebných blokov. Regulatívy
definujú:
Funkčné využitie verejných priestorov:
o 010 - plochy cestnej, pešej a cyklistickej dopravy, statickej dopravy a verejnej zelene
o 113 – plochy ochrannej a izolačnej zelene
Priestorové usporiadanie verejných priestorov je definované v grafickej časti Záväznej časti
tohto ÚPN Z. - v Návrhu regulácie územia (grafická časť tohto ÚPN Z).
2.11.2 Prípustnosť architektonického riešenia
Vzhľadom na rozvojový charakter lokality a predpoklad dlhodobej realizácie výstavby územia
zóny, nie je účelné definovať prípustnosť architektonického riešenia.
2.11.3 Ďalšie podmienky
Ďalšie podmienky sa týkajú odporúčaní pre spracovanie následnej projektovej dokumentácie
stavieb:
 znižovanie negatívnych vplyvov na zložky životného prostredia vrátane rizikových
faktorov:
 minimalizovať podiel spevnených plôch v zastaviteľnom území,
 minimalizovať podiel spevnených plôch v nezastaviteľnom území – plochy parkov,
plochy ochrannej a izolačnej zelene,
 riešenie stavieb užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
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Za nevyhnutnú vybavenosť stavieb - nebytových a bytových budov sa považuje:
 Prístupová cestná a pešia komunikácia
 Siete a zariadenia technickej infraštruktúry:

zásobovanie pitnou vodou,

odvádzanie splaškovej a dažďovej vody,

zásobovanie elektrickou energiou.
 Systém odvozu a likvidácie odpadu
 Systém protipožiarnych opatrení – prístupové komunikácie a plochy, odstavné
plochy, zásobovanie vodou na požiarne účely

2.12

Opis dopravného a technického riešenia

2.12.1 Doprava
Širšie vzťahy – Súčasný a výhľadový stav
Riešené územie sa nachádza v okrajovej oblasti mesta Bratislava na území mestskej časti
Bratislava –Záhorská Bystrica a je ohraničené zo severu a západu poľnohospodárskou pôdou,
z východu Bratislavskou ulicou a z juhu zastavaným územím obce.
Komunikačne je riešené územie celé napojené na budúci „obchvat“ Záhorskej Bystrice FT C1
novou križovatkou, ktorá zároveň zapojí aj komunikáciu 1015 spájajúcu územie s obcou Marianka.
Dopravný priestor bude osvetlený verejným osvetlením umiestneným jednostranne.
Nová komunikácia (K1) – výhľadovo preložka cesty I/2 ako obchvat Záhorskej Bystrice - je
navrhovaná ako dvojpruhová komunikácia FT C1 MO 8,5/50, ktorá sa v rámci prieťahu cez mesto
zaraďuje do VYKOSU ako C1 MO 8,5 komunikácia I. triedy. V šírkovom usporiadaní je komunikácia
vedená ako 2-pruhová obojsmerná, v križovatke s Bratislavskou ul. (B-K1) so samostatnými pruhmi
pre odbočenie vľavo a vpravo.
Bratislavská ulica je mestská zberná komunikácia FT B1 kategórie MO 8,5 avšak šírkové
parametre uvedenej kategórie nespĺňa v celej dĺžke.
Ulica Čs. tankistov je miestna obslužná komunikácia FT C1 kategórie MO 8,5 avšak smerovo
rozdelená, pričom šírkové parametre uvedenej kategórie nespĺňa v celej dĺžke. V súčasnosti v
dotknutej časti bez chodníkov.
Cestná sieť – návrh riešenia
Navrhovaná základná komunikácia cestnej siete je komunikácia obchvatu (K1), ktorá je
napojená z juhu na existujúcu komunikáciu Čs. tankistov FT C1 MO 8,5 v navrhovanej stykovej
križovatke T - K1 a zo severovýchodu na existujúcu komunikáciu Bratislavská (v súčasnosti cesta I/2)
v stykovej križovatke B – K1, pričom navrhovaná komunikácia K1 je novým obchvatom MČ.
Zo severu je zóna napojená na nový obchvat v troch miestach. Vzájomná vzdialenosť
navrhovaných úrovňových neriadených križovatiek je cca od 115 m po 220 m.
Navrhované miesta napojenia na nadradenú komunikačnú sieť mesta pri napojení zo všetkých
smerov sú zatiaľ navrhnuté ako svetelne neriadené križovatky.
Pozemné komunikácie v riešenej zóne sú navrhované ako:
miestne obslužné komunikácie obojsmerné 2 – pruhové :
 FT C1 kategórie MO 8,5/50 – obchvat, potenciálne preložka cesty I/2 ( komunikácia
K1),
 FT C2 kategórie MO 8,5/50
 FT C2 kategórie MO 7,5/50
 FT C3 kategórie MO 7,5/50
 FT C3 kategórie MO 8/50
Základné kategórie týchto komunikácií zóny sú modifikované o jednostranné alebo obojstranné
parkovacie pásy s pozdĺžnym alebo kolmým radením vozidiel.
Obvodové existujúce komunikácie – Bratislavská a Čs. tankistov sú navrhované na čiastočné
lokálne rozšírenie/ úpravy a doplnené o zastávky MHD s nástupišťami v šírke 3,50 m (na strane novej
zástavby). Tieto plochy sú súčasťou priebežných chodníkov.
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Obrázok 10 Označenie novonavrhovaných komunikácií v zóne – V1

Obrázok 11 Označenie novonavrhovaných komunikácií v zóne – V2
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Navrhované komunikácie v zóne sú podľa funkčných tried zaradené nasledovne:
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

C1 MO 8,5/50
C3 MO 8/50
C3 MO 8,5/50
C3 MO 7,5/50
C3 MO 7,5/50
C3 MO 7,5/50
C3 MO 7,5/50
C3 MO 7,5/30,

Nové alebo upravované križovatky na existujúcich komunikáciách na vstupe do zóny :
 Bratislavská – komunikácia K1 (B -K1)
úrovňová styková križovatka
svetelne neriadená
 Čs. tankistov – komunikácia K1 (T-K1)
úrovňová styková križovatka
svetelne neriadená
Hlavné križovatky v navrhovanej zóne :
 Navrhované križovatky sú navrhnuté ako neriadené úrovňové
 stykové
 priesečné
Mestská hromadná doprava - návrh riešenia
Riešené územie sa nachádza v nezastavanej okrajovej lokalite mestskej časti Záhorská
Bystrica a vzhľadom na jeho tvar a rozsah bude aj po výstavbe dostatočne obsluhované existujúcou
mestskou hromadnou dopravou, ktorá je trasovaná po Bratislavskej ulici. Dochádzkové vzdialenosti do
cca 500 m vyhovujú pre celé novonavrhované územie. V rámci dopravného riešenia sú navrhnuté
obojstranné zastávky:
 na Bratislavskej ul.,
Nakoľko výstavba bude realizovaná po etapách, navrhujeme v počiatočných etapách výstavby
obsluhovať územie prevádzkovaním autobusovej MHD.
Navrhované zástavky mestskej hromadnej dopravy sú v pešej dostupnosti pre celé riešené
územie. Pešia dochádzková vzdialenosť na zastávky MHD je cca 300-500 m.

Obrázok 12 Návrh trasovania MHD – Územný generel dopravy hl.m. SR Bratislavy 2015

Komunikácie pre chodcov a cyklotrasy
Na celom riešenom území navrhujeme vybudovať komunikácie pre chodcov - chodníky – v
minimálnej šírke 1,50 m, v prevažnej miere 2,0 a 2,5 m. Chodníky budú napojené na jestvujúce pešie
trasy.
Podľa Územného generelu dopravy Bratislavy (2015) je v širšom zázemí riešeného územia
navrhnutá trasa cyklodopravy O9, viď obrázok:
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Obrázok 13 Návrh trasovania cyklodopravy v okolí riešenej zóny – Územný generel dopravy hl.m. SR Bratislavy 2015

Nad rámec požiadavky Generelu dopravy navrhujeme cez územie zóny novú lokálnu cyklistickú
trasu, popri navrhovanom obchvate, ktorá sa južne od riešeného územia môže perspektívne napojiť
na trasu O9. Cyklotrasa je navrhnutá ako obojsmerná v šírke 3,00 m.
Statická doprava
Posúdenie nárokov na potrebu parkovacích a odstavných stojísk pre predmetnú stavbu je
spracované v súlade s STN 73 6110/Z1 a Z2 Projektovanie miestnych komunikácií, kapitola 16.3
Odstavné a parkovacie plochy, čl. 16.3.10 a tabuľky č. 20 Základné ukazovatele pri návrhu
odstavných a parkovacích stojísk.
Pre výpočet odstavných a parkovacích plôch je použitý vzorec:
N=1,1*Oo*+1,1*Po*kmp *kd
Kde
N- potrebný počet parkovacích stojísk
Oo - základný počet odstavných stojísk, počíta sa len pri obytných okrskoch (tab.20)
Po - základný počet parkovacích stojísk (tab.20),
kmp – regulačný koeficient mestskej polohy 1,0
kd - súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce 1,0 (pri podiele IAD k ostatnej 40:60).
Základné hodnoty odstavných stojísk Oo (v zmysle tabuľky 20 sú STN 73 6110/Z2) pre byty sú:
max. 2-izbových
1 stojisko
byt do 60m2
byt od 60 do 90m2 max.3-izb.
1,5 stojiska
byt nad 90m2
2 stojiská
pre administratívu:
4 zamestnanci
1 stojisko (dlhodobé)
25m2 čistej administratívnej plochy
1 stojisko (krátkodobé)
pre obchody:
4 zamestnanci
1 stojisko (dlhodobé)
25m2 čistej predajnej plochy
1 stojisko (krátkodobé)
pre materskú školu:
7 zamestnancov
10 žiakov

1 stojisko (dlhodobé)
1 stojisko (krátkodobé)

Variant V1
Vo variante V1 sa uvažuje s výstavbou bytových aj rodinných domov, s polyfunkciou
a materskou školou v nasledovnom zložení:
Byty do 60m2
56
56 stojísk
Byty 60 - 90m2
68
102 stojísk
Byty nad 90m2
2
4 stojiska
N = 162 * 1,1 = 178,2
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68 zamestnancov
2728m2 administratívnej/predajnej plochy
N = 126,12 * 1,1 * 1,0 * 1,0 = 138,73
Materská škola:
10 zamestnancov
120 žiakov
N = 13,43 * 1,1 * 1,0 * 1,0 = 17,77
Spolu 178,2 + 109,12 + 17,77 = 305,09 = 334,7
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17 stojísk
109,12 stojísk

1,43 stojiska
12 stojísk

Pre variant V1 je spolu potrebných 335 parkovacích stojísk.
Parkovanie pre rodinné domy bude vyriešené na vlastných pozemkoch, pre bytové domy bude
parkovanie v podzemných garážach. Pre Materskú školu budú slúžiť pozdĺžne stojiská pri komunikácií
K6 a K7. Obchody a administratíva má zabezpečené parkovanie pri vlastných objektoch.
Variant V2
Vo variante V2 sa uvažuje iba s výstavbou rodinných domov, a materskou školou.
Parkovanie pre rodinné domy bude vyriešené na vlastných pozemkoch.
Pre materskú školu bude potrebných 18 parkovacích stojísk tie budú pri komunikácií K7, kde je
5 pozdĺžnych stojísk, vyšné nároky budú zabezpečené na parkovisku pri komunikácií K4.
Bilancia parkovacích miest je optimálne nastavená pre navrhované funkčné využitie zóny.
V rámci komunikácií zóny sú navrhnuté parkovacie miesta s pozdĺžnym radením vozidiel. Tieto
stojiská nie sú v návrhu bilancované, nakoľko budú prevádzkované ako verejné parkovacie miesta pre
krátkodobé parkovanie.
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2.12.2 Zásobovanie vodou
Súčasný stav
Riešené územie, lokalita Ivance, sa nachádza v okrajovej oblasti mesta Bratislava na území
mestskej časti Záhorská Bystrica.
Územie o celkovej ploche 13,7ha je pre účely riešenia územného plánu zóny vymedzené
nasledovne: - zo severnej a západnej strany je zóna ohraničená poľnohospodárskou krajinou
- z východnej strany je zóna ohraničená komunikáciou na Bratislavskej ulici
- z južnej strany je zóna ohraničená zástavbou a záhradami na ulici Československých tankistov
Terén stúpa od západu na východ z úrovne cca 163m n. m. na úroveň 170 m n. m.
Riešené územie je v súčasnosti nezastavané. Z jestvujúcich verejných vodohospodárskych sietí
sa nachádzajú pri južnej časti riešeného územia v ulici Československých tankistov vodovod DN200 a
pri severozápadnom rohu riešeného územia v Bratislavskej ulici a Záhumenskej ulici vodovod DN100.
Navrhované riešenie
Navrhovaná urbanistická koncepcia je spracovaná v dvoch variantoch. Oba varianty majú
rovnakú základnú koncepciu riešenia. Väčšina územia zóny je určená pre bývanie.
Variant V1 je navrhnutý s jedným priestorom pre obchodné centrum pri Bratislavskej ulici.
Bytová zástavba pozostáva zo samostatne stojacich rodinných domov, z radových rodinných domov a
z nízkopodlažnej zástavby bytových domov. Súčasťou občianskej vybavenosti je nová materská škola
v západnej časti územia a park.
Variant V2 je štrukturálne menej rozmanitý, nakoľko je v ňom navrhnutá len zástavba
samostatne stojacich rodinných domov, radových rodinných domov a dvojdomov. Súčasťou
občianskej vybavenosti je nová materská škola v západnej časti územia a park.
Pre zásobovanie navrhovaných objektov pitnou a požiarnou vodou je navrhnuté vybudovanie
novej vodovodnej siete, ktorá bude pripojená na jestvujúci vodovod DN200 v ulici Československých
tankistov pri juhozápadnom rohu riešeného územia. Ďalej je navrhnuté prepojenie navrhovaného
vodovodu na jestvujúci vodovod v Bratislavskej ulici pri Záhumenskej ulici a vybudovanie nového
vodovodu DN150 v Bratislavskej ulici, ktorý bude pripojený na vodovod DN200 v ulici
Československých tankistov, čím sa zabezpečí zokruhovanie vodovodnej siete. Súčasne je navrhnutá
rekonštrukcia úseku jestvujúceho vodovodu DN100 v Bratislavskej ulici pri Záhumenskej ulici z
dimenzie DN100 na DN150.
Pre zásobovanie jednotlivých objektov v riešenom území je navrhnutá sieť uličných vodovodov
o dimenzii DN100 a DN150, ktoré budú vedené v uličných komunikáciách, a ktoré budú podľa potreby
zokruhované.
Navrhovaná výstavba bude rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich verejných
vodohospodárskych sietí v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách. Pásmo ochrany vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho
pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany je 1,5 m pri verejnom vodovode do
priemeru DN500 a 2,5 m pri verejnom vodovode nad priemer 500mm.
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Výpočet potreby vody podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684 / 2006 zo dňa 14.11. 2006
Variant V1
Tabuľka 13 Výpočet potreby vody podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684 / 2006 zo dňa 14.11. 2006 po sektoroch:
sektor A
funkcia
výpočet
Potreba vody v l/d
objekt 01
obchod
25 zamestnancov á 80 l/os d
2000,00
objekt 02
1 existujúci rodinný dom
3 bývajúci á 145 l/os
435,00
objekty bez
označenia
22 rodinných domov
70 bývajúcich á 145 l/os d
10 150,00
objekty
bez
označenia
23 rodinných domov
73 bývajúcich á 145 l/os d
10 585,00
priemerná potreba
23 170,00
vody Qp
maximálna denná potreba Qm = 23 170,00 x 1,3 = 30 121,00 l/d
maximálna hodinová potreba Qh = 30 121,00 x 1,8 / 24 = 2 259,08 l/h = 0,63 l/s
3
ročná potreba Qrok = 8 457 m /rok
sektor B
objekt 01
objekt 02
objekt 03
objekt 04
objekt 05
objekt 06
objekt 07
objekt 08
objekt 09
objekt 10
objekt 11
objekt 12
objekt 13
objekt 14

funkcia
bytový dom
bytový dom
bytový dom
bytový dom
bytový dom
bytový dom
bytový dom
bytový dom
bytový dom
bytový dom
bytový dom
bytový dom
obchod, služby
materská škola

výpočet
19 bývajúcich á 145 l/os d
38 bývajúcich á 145 l/os d
19 bývajúcich á 145 l/os d
38 bývajúcich á 145 l/os d
19 bývajúcich á 145 l/os d
19 bývajúcich á 145 l/os d
19 bývajúcich á 145 l/os d
19 bývajúcich á 145 l/os d
19 bývajúcich á 145 l/os d
19 bývajúcich á 145 l/os d
19 bývajúcich á 145 l/os d
19 bývajúcich á 145 l/os d
11 zamestnancov á 80 l/os d
16 zamestnancov á 60 l/os d
120 detí á 60 l/os d

1
navrhovaný
objekt 15
izolovaný rodinný dom
3 bývajúci á 145 l/os
objekty bez označenia
15 rodinných domov
48 bývajúcich á 145 l/os d
objekty bez označenia
39 rodinných domov
124 bývajúcich á 145 l/os d
priemerná potreba vody Qp
maximálna denná potreba Qm = 72 985,00 x 1,3 = 94 880,50 l/d
maximálna hodinová potreba Qh = 94 880,50 x 1,8 / 24 = 7 116 04 l/h = 1,98 l/s
3
ročná potreba Qrok = 26 640 m /rok

Potreba vody v l/d
2 755,00
5 510,00
2 755,00
5 510,00
2 755,00
2 755,00
2 755,00
2 755,00
2 755,00
2 755,00
2 755,00
2 755,00
880,00
960,00
7 200,00
435,00
6 960,00
17 980,00
72 985,00

Výpočet potreby vody podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684 / 2006 zo dňa 14.11. 2006 pre celé
riešené územie




priemerná denná potreba vody pre celé riešené územie
o Qp = 96 155,00 l/d
maximálna denná potreba vody pre celé riešené územie
o Qm = 96 155,00 x 1,3 = 125 001,50 l/d
maximálna hodinová potreba vody pre celé riešené územie
o Qh = 125 001,50 x 1,8 / 24 = 9 375,11 l/h = 2,61 l/s
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Variant V2
Tabuľka 14 Výpočet potreby vody podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684 / 2006 zo dňa 14.11. 2006 po sektoroch:
sektor A
funkcia
výpočet
Potreba vody v l/d
objekt 01
1 existujúci rodinný dom
3 bývajúci á 145 l/os
435,00
objekty bez
36 rodinných domov so ZP
2
115 bývajúcich á 145 l/os d
označenia
120m
objekty bez
41 rodinných domov so ZP
2
131 bývajúcich á 145 l/os d
označenia
90m
priemerná potreba
vody Qp
maximálna denná potreba Qm =36 105,00 x 1,3 = 46 936,50 l/d
maximálna hodinová potreba Qh = 46 936,50 x 1,8 / 24 = 3 520,24 l/h = 0,98 l/s
3
ročná potreba Qrok =13 178 m /rok
sektor B
objekt 01

funkcia
materská škola

výpočet
16 zamestnancov á 60 l/os d
120 detí á 60 l/os d
3 bývajúci á 145 l/os
115 bývajúcich á 145 l/os d
125 bývajúcich á 145 l/os d

objekt 02
1 izolovaný rodinný dom
2
objekty bez označenia 36 rodinných domov so ZP 120m
2
objekty bez označenia 39 rodinných domov so ZP 90m
priemerná potreba vody Qp
maximálna denná potreba Qm = 43 395,00 x 1,3 = 56 413,50 l/d
maximálna hodinová potreba Qh = 56 413,50 x 1,8 / 24 = 4 231,01 l/h = 1,18 l/s
3
ročná potreba Qrok = 15 839 m /rok

16 675,00
18 995,00
36 105,00

Potreba vody v l/d
960,00
7200,00
435,00
16 675,00
18 125,00
43 395,00

Výpočet potreby vody podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684 / 2006 zo dňa 14.11. 2006 pre celé
riešené územie:
 Priemerná denná potreba vody pre celé riešené územie
o Qp = 79 500,00 l/d
 Maximálna denná potreba vody pre celé riešené územie
o Qm = 79 500,00 x 1,3 = 103 350,00 l/d
 Maximálna hodinová potreba vody pre celé riešené územie
o Qh = 103 350,00 x 1,8 / 24 = 7 751,25 l/h = 2,16 l/s
2.12.3 Odkanalizovanie
Súčasný stav
Riešené územie, lokalita Ivance, sa nachádza v okrajovej oblasti mesta Bratislava na území
mestskej časti Záhorská Bystrica.
Územie o celkovej ploche 13,7 ha je pre účely riešenia územného plánu zóny vymedzené
nasledovne: - zo severnej a západnej strany je zóna ohraničená poľnohospodárskou krajinou
- z východnej strany je zóna ohraničená komunikáciou na Bratislavskej ulici
- z južnej strany je zóna ohraničená zástavbou a záhradami na ulici Československých tankistov
Terén stúpa od západu na východ z úrovne cca 163 m n. m. na úroveň 170 m n. m.
Riešené územie je v súčasnosti nezastavané.
Z jestvujúcich verejných vodohospodárskych sietí sa v riešenej lokalite nachádza stoka DN 300
a DN 400 v ulici Československých tankistov a stoka DN 300 v Bratislavskej ulici..
Navrhované riešenie
Navrhovaná urbanistická koncepcia je spracovaná v dvoch variantoch. Oba varianty majú
rovnakú základnú koncepciu riešenia. Väčšina územia zóny je určená pre bývanie.
Variant V1 je navrhnutý s jedným priestorom pre obchodné centrum pri Bratislavskej ulici.
Bytová zástavba pozostáva zo samostatne stojacich rodinných domov, z radových rodinných domov a
z nízkopodlažnej zástavby bytových domov. Súčasťou občianskej vybavenosti je materská škola v
západnej časti územia a park.
Variant V2 je štrukturálne menej rozmanitý, nakoľko je v ňom navrhnutá len zástavba
samostatne stojacich rodinných domov, radových rodinných domov a dvojdomov. Súčasťou
občianskej vybavenosti je materská škola v západnej časti územia a park.
Odkanalizovanie územia je navrhované delenou kanalizáciou. Splaškové odpadové vody z
riešeného územia budú odvádzané do verejnej kanalizácie. Zrážkové vody z povrchového odtoku
budú odvádzané mimo systém verejnej kanalizácie, a to do vsakovacich systémov.
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SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
Odvádzanie splaškových vôd z riešenej lokality je navrhnuté do stoky DN400, ktorá je
vybudovaná v ulici Československých tankistov. Pripojenie navrhovanej splaškovej kanalizácie na
jestvujúcu kanalizáciu je navrhnuté na západnom okraji ulice v mieste konca zástavby.
Na odkanalizovanie územia navrhujeme vybudovať sieť kanalizačných potrubí splaškovej
uličnej kanalizácie. Splašková kanalizácia bude trasovaná v komunikáciách a bude o profiloch DN
300.
Navrhovaná výstavba bude rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich verejných
vodohospodárskych sietí v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách. Pásmo ochrany vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho
pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany je pri verejnej kanalizácii 3,0 m.
Výpočet množstva splaškových odpadových vôd podľa STN 75 6101 :
Tabuľka 15 Výpočet množstva splaškových odpadových vôd podľa STN 75 6101 po sektoroch Variant V1
sektor A

sektor B

priemerný denný prietok splaškových vôd
najväčší prietok splaškových vôd
najmenší návrhový prietok splaškových
vôd
priemerný denný prietok splaškových vôd
najväčší prietok splaškových vôd
najmenší návrhový prietok splaškových
vôd

Q24= 23 170,00 l/d = 0,27 l/s
Qh max = kh max x Q24 = 3,0 x 23 170,00 = 69 510,00 l/d = 0,80 l/s
Qh min = kh min x Q24 = 0,6 x 23 170,00 = 13 902,00 l/d = 0,16 l/s
Q24 = 72 985,00 l/d = 0,84 l/s
Qh max = kh max x Q24 = 3,0 x 72 985,00 = 218 955,00 l/d = 2,53 l/s
Qh min = kh min x Q24 = 0,6 x 72 985,00 = 43 791,00 l/d = 0,51 l/s

Výpočet množstva splaškových odpadových vôd podľa STN 75 6101 pre celé riešené územie:
 Priemerný denný prietok splaškových vôd pre celé riešené územie
o Q24 = 96 155,00 l/d = 1,11 l/s
 Najväčší prietok splaškových vôd pre celé riešené územie
o Qh max = kh max x Q24 = 3,0 x 96 155,00 = 288 465,00 l/d = 3,33 l/s
 Najmenší návrhový prietok splaškových vôd pre celé riešené územie
o Qh min = kh min x Q24 = 0,6 x 96 155,00 = 57 693,00 l/d = 0,67 l/s
Variant V2
Výpočet množstva splaškových odpadových vôd podľa STN 75 6101 po sektoroch:
sektor A

sektor B

priemerný denný prietok splaškových vôd
najväčší prietok splaškových vôd
najmenší návrhový prietok splaškových
vôd
priemerný denný prietok splaškových vôd
najväčší prietok splaškových vôd
najmenší návrhový prietok splaškových
vôd

Q24 = 36 105,00 l/d = 0,42 l/s
Qh max = kh max x Q24 = 3,0 x 36 105,00 = 108 315,00 l/d = 1,25 l/s
Qh min = kh min x Q24 = 0,6 x 36 105,00 = 21 663,00 l/d = 0,25 l/s
Q24 = 43 395,00 l/d = 0,50 l/s
Qh max = kh max x Q24 = 3,0 x 43 395,00 = 130 195,00 l/d = 1,51 l/s
Qh min = kh min x Q24 = 0,6 x 43 395,00 = 26 037,00 l/d = 0,30 l/s

Výpočet množstva splaškových odpadových vôd podľa STN 75 6101 pre celé riešené územie
 Priemerný denný prietok splaškových vôd pre celé riešené územie
o Q24 = 79 500,00 l/d = 0,92 l/s
 Najväčší prietok splaškových vôd pre celé riešené územie
o Qh max = kh max x Q24 = 3,0 x 79 500,00 = 238 500,00 l/d = 2,76 l/s
 Najmenší návrhový prietok splaškových vôd pre celé riešené územie
o Qh min = kh min x Q24 = 0,6 x 79 500,00 = 47 700,00 l/d = 0,55 l/s
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
Likvidácia dažďových vôd z riešeného územia je navrhnutá do vsakovacích systémov, do
ktorých budú odvádzané:
 dažďové vody zo striech rodinných domov, bytových domov, občianskej vybavenosti
a obchodného centra, ako aj z priľahlých spevnených plôch týchto objektov
 dažďové vody z parkovísk
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dažďové vody z komunikácií

Návrh uvažuje v obidvoch variantoch s použitím akumulačných blokov osadených v jednej
alebo vo viacerých vrstvách. V etape prípravy investičnej výstavby bude potrebné vykonať priamo v
riešenom území, kde budú vsakovacie systémy navrhnuté, hydrogeologický prieskum a zistiť hladinu
spodnej vody a na základe výsledkov určiť polohu a hĺbku uloženia vsakovacích systémov a koeficient
filtrácie.
Variant 1
S likvidáciou dažďových vôd zo striech navrhovaných rodinných domov s priľahlými spevnenými
plochami uvažuje návrh do vsakovacích systémov priamo na pozemkoch ich budúcich majiteľov.
S likvidáciou dažďových vôd zo striech objektov obchodného centra s parkoviskom, bytových
domov, materskej školy a objektu občianskej vybavenosti, vrátane priľahlých spevnených plôch,
uvažuje návrh do vsakovacích systémov na priľahlých pozemkoch týchto budov.
V novovybudovaných komunikáciách navrhujeme vybudovať dažďovú kanalizáciu, ktorou budú
dažďové vody gravitačne odvádzané do vsakovacích systémov, situovaných v juhozápadnej, najnižšie
položenej časti územia. Do tejto dažďovej kanalizácie budú odvádzané iba dažďové vody z verejných
komunikácií a verejných parkovísk.
Všetky dažďové vody z parkovísk budú pred zaústením do vsakovacích telies predčistené v
odlučovačoch ropných látok so sorpčným dočistením na výstupnú hodnotu 0,1 mg/l NEL.
Tabuľka 16 Výpočet množstva dažďových odpadových vôd podľa STN 75 6101 z navrhovanej zástavby v riešenom
území:
sektor A
2
Objekt
Odvodňovaná plocha v m
2
Strechy rodinných domov
4 900 m
2
Strecha obchodného centra
4 267 m
2
Parkovisko obchodného centra
6 405 m
2
Odvodňovaná plocha spolu
15 572 m
Qd =1,5572 x 0,9 x 180 = 252,27 l/s
sektor B
Objekt
Strechy rodinných domov
Strechy bytových domov, MŠ, OV
Odvodňovaná plocha spolu
Qd =1,3213 x 0,9 x 180 = 214,05 l/s

Odvodňovaná plocha v m
2
5 467 m
2
7 746 m
2
13 213 m

Verejné komunikácie a parkoviská
Odvodňovaná plocha komunikácií a parkovísk spolu
Qd =3,2591 x 0,9 x 180 = 527,97 l/s

32 591 m

2

2

Množstvo odvádzaných dažďových vôd z celého riešeného územia pre Variant 1
Qd = 994,29 l/s

Variant 2
S likvidáciou dažďových vôd zo striech navrhovaných rodinných domov s priľahlými spevnenými
plochami uvažuje návrh do vsakovacích systémov priamo na pozemkoch ich budúcich majiteľov.
S likvidáciou dažďových vôd zo striech objektu materskej školy uvažuje návrh do vsakovacích
systémov na priľahlom pozemku.
V novovybudovaných komunikáciách navrhujeme vybudovať dažďovú kanalizáciu, ktorou budú
dažďové vody gravitačne odvádzané do vsakovacích systémov, situovaných v juhozápadnej, najnižšie
položenej časti územia. Do tejto dažďovej kanalizácie budú odvádzané iba dažďové vody z verejných
komunikácií a verejných parkovísk.
Všetky dažďové vody z parkovísk budú pred zaústením do vsakovacích telies predčistené v
odlučovačoch ropných látok so sorpčným dočistením na výstupnú hodnotu 0,1 mg/l NEL.
Výpočet množstva dažďových odpadových vôd podľa STN 75 6101 z navrhovanej zástavby v
riešenom území
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sektor A
Objekt
Strechy rodinných domov
Qd =0,8200 x 0,9 x 180 = 132,84 l/s
sektor B
Objekt
Strechy rodinných domov
Strecha MŠ
Odvodňovaná plocha spolu
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Odvodňovaná plocha
2
8 200 m

Odvodňovaná plocha
2
7 987 m
2
656 m
2
8 643 m

Qd =0,8643 x 0,9 x 180 = 140,02 l/s
Verejné komunikácie a parkoviská
Odvodňovaná plocha komunikácií a parkovísk spolu
Qd =3,5535 x 0,9 x 180 = 575,67 l/s

35 535 m

2

Množstvo odvádzaných dažďových vôd z celého riešeného územia pre Variant 2
Qd = 848,53 l/s

2.12.4 Zásobovanie plynom
Jestvujúci stav :
Územie, na ktorom sa uvažuje s výstavbou zóny bývania, v ktorej budú rôzne typy a spôsoby
zástavby – samostatne stojace rodinné domy, dvojdomy, radová zástavba, nízkopodlažné bytové
domy do 2,5 nadzemného podlažia, sa nachádza v Záhorskej Bystrici, časť Ivánce. Východná strana
záujmového územia je ohraničená Bratislavskou ulicou, v ktorej vedie STL plynovod 90 kPa. V južnej
časti, neďaleko záujmovej lokality vedie taktiež STL plynovod 90kPa.
Návrh plynofikácie záujmového územia:
V danom území budú vybudované nové komunikácie a rôzne typy samostatne stojacich
rodinných domov, dvojdomov, radová zástavba.
Celé územie bude zásobované z STL plynovodu D90 90 kPa, ktorý vedie vo východnej časti
záujmového územia, medzi Záhumenskou a Bratislavskou ulicou.
Z tohto plynovodu bude do záujmového územia vysadený nový plynovod, ktorý povedie po
severnej časti územia. Z hlavného plynovodu povedú smerom na juh a do jednotlivých ulíc nové
plynovody, ktoré budú zokruhované. Pre každý objekt v území bude privedená samostatná plynová
prípojka, ktorá bude ukončená na hranici pozemku, prípadne na fasáde objektu guľovým uzáverom
príslušnej veľkosti. Každý objekt bude mať vlastné meranie spotreby plynu a reguláciu tlaku plynu na
požadovaný pracovný tlak plynu.
Plyn v objektoch v celom území bude využívaný na vykurovanie, prípravu TÚV a varenie.
V zmysle vyhlášky MPSVR SR 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, budú projektované
tech-nické zariadenie zaradené podľa prílohy č.1, časť IV takto :
- vybudovanie nových plynovodov a prípojok v celom území, ako plynové zariadenie skupiny B,
písmeno g
- napojenie plynových spotrebičov, ako plynové zariadenie skupiny B, písmeno h, budované na
spotrebu zemného plynu spaľovaním
Ochranné a bezpečnostné pásma :
STL plynovody a prípojky - ochranné pásmo 1,0m
- bezpečnostné pásmom 2,0m
Dve varianty riešenia :
Varianty sú takmer identické, avšak variant 1 je navrhnutý s 1 priestorom pre obchodné centrum
pri Bratislavskej ulici. Bytová zástavba pozostáva vo variante 1 zo samostatne stojacich rodinných
domov, z radových rodinných domov a z nízko podlažnej zástavby bytových domov – do 2,5 NP.
Súčasťou občianskej vybavenosti je aj nová materská škola v západnej časti územia a parčík.
Variant 2 je menej rozmanitý, nakoľko je v ňom navrhnutá len zástava samostatne stojacich
rodinných domov, radových rodinných domov a dvojdomov. Súčasťou občianskej vybavenosti je aj
nová materská škola v západnej časti územia a parčík.
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Variant 1 :
Celková potreba zemného plynu:
 maximálny hodinový odber zemného plynu :
100 domov
1,4x 100 = 140,0 m3/h
126 bytov v bytovkách
0,6x 126 = 75,6 m3/h
3
materská škola
8,0 m /h
občianska vybavenosť v západnej časti
12,0 m3/h
občianska vybavenosť vo východnej časti
50,0 m3/h
Spolu:
285,6 m3/h
 predpokladaná ročná spotreba zemného plynu objektov : 848 100 m3/rok
2300m3/rok – predpokladaná spotreba plynu jedného bytu
3500m3/rok – predpokladaná spotreba plynu jedného domu
Variant 2 :
Celková potreba zemného plynu:
 maximálny hodinový odber zemného plynu :
153 domov
1,4x 153 = 214,0 m3/h
materská škola
8,0 m3/h
Spolu:
222,0 m3/h
 predpokladaná ročná spotreba zemného plynu objektov : 559 500 m3/rok
3500m3/rok – predpokladaná spotreba plynu jedného domu
Platné normy a predpisy :
 Plynovody a odberné plynové zariadenia budú vyprojektované a vybudované v
súlade s nižšie uvedenými normami, a vyhláškami :
 - STN EN 12007-1:2013-07(38 6409) – Plynovody a prípojky s ocele
 - STN EN 12007-2: 2013-01(38 6409) – Plynovod y a prípojky z PE
 - STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia
 - STN 73 3050 – Zemné práce
 - STN EN 12327:2013-01 (38 6437) - Plynárenská infraštruktúra. Tlakové skúšky,
uvedenie do

prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku
 - TPP 702 01 - Plynovody a prípojky z polyetylénu
 - STN EN 1775 – Plynovody na zásobovanie budov, max. prevádzkový pretlak 5 bar
 - TPP 704 01 – Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách
 - Vyhláška MPSVR SR č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov
2.12.5 Zásobovanie elektrickou energiou
Predmetom riešenia je spracovanie návrhu zásobovania elektrickou energiou novonavrhovanej
zástavby v rámci ÚPN Z ZÁHORSKÁ BYSTRICA - IVÁNCE.
V riešenom území sa elektrifikácia nenachádza.
V riešenej časti územia sa nachádza vzdušná linka VN č.211-212 uložená na podperných
bodoch s ochranným pásmom 10m od kraja vedenia na obe strany.
Pre návrh je spracovaná energetická bilancia zástavby po jednotlivých sektoroch a návrhoch
V1, V2.
Energetické bilancie sú spracované na základe merných zaťažení a urbanistických účelových
jednotiek na strane VN-22kV.
V bilanciách je uvažované varenie pomocou ele. energie, s doplnením o priame chladenie.
Energetické požiadavky pre možnosť vykurovania a chladenia pomocou tepelných čerpadiel sú
spracované samostatne po jednotlivých sektoroch ako prípadná alternatíva k vykurovaniu plynom.
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Tabuľka 17 Bilancie potreby el. energie po sektoroch – Variant 1:
V1 SEKTOR B

BÝVANIE

MATERSKÁ ŠKOLA

Merná jednotka

Počet merných
jednotiek

Merný výkon na
úč.jednoku (kW/úč.jedn.)

Prepočítaný
výkon

1.izbový byt

2

1,2

2,4

2.izbový byt

54

1,25

67,5

3.izbový byt

68

1,35

91,8

4.izbový byt

2

1,5

3

žiak

120

0,4

48

ks

11

11

MEDZISÚČET
ELEKTROMOBILITA

212,7
121

CHLADENIE

63,81

SEKTOR V1 B CELKOM

397,51

V1 SEKTOR A

RODINNÝ DOM
OBCHOD

Merná jednotka

Počet merných
jednotiek

Merný výkon na úč.
jednoku (kW/úč.jedn.)

Prepočítaný
výkon

počet

46

3,5

161

2190

0,095

208,05

2

ČPP (m )

MEDZISÚČET
ELEKTROMOBILITA

369,05
ks

41

11

451

CHLADENIE

101,715

V1 SEKTOR A CELKOM

921,765

Tabuľka 18 Bilancie potreby el. energie po sektoroch – Variant 2:
V2 SEKTOR B

RODINNÝ DOM
MATERSKÁ ŠKOLA

Merná jednotka

Počet merných
jednotiek

Merný výkon na
úč.jednoku (kW/úč.jedn.)

Prepočítaný
výkon

počet

76

3,5

266

žiak

120

0,4

48

MEDZISÚČET
ELEKTROMOBILITA

314
ks

19

11

209

CHLADENIE

94,2

V2 SEKTOR B CELKOM

617,2

V2 SEKTOR A

RODINNÝ DOM

Merná jednotka

Počet merných
jednotiek

Merný výkon na
úč.jednoku (kW/úč.jedn.)

Prepočítaný
výkon

počet

78

3,5

273

ks

4

11

MEDZISÚČET
ELEKTROMOBILITA

273
44

CHLADENIE

81,9

V2 SEKTOR A CELKOM

398,9

Smerná časť _44

Koncept riešenia Územného plánu zóny Ivánce

máj 2021

Alternatíva energetických požiadaviek pre možnosť vykurovania a chladenia pomocou
tepelných čerpadiel (nie je súčasťou celkovej bilancie územia):
Alternatíva V1

Výkonová rezerva (tep.čerpadlá) (kW)

Sektor A

110

Sektor B

64

SPOLU

174

Alternatíva V2

Výkonová rezerva (tep.čerpadlá) (kW)

Sektor A

82

Sektor B

94

SPOLU

176

Tabuľka 19 Celková bilancia územia variant V1:
Variant V1

Prepočitaný výkon (kW)

Sektor A

921,765

Sektor B

397,51

SPOLU

1319,275

Tabuľka 20 Celková bilancia územia variant V1:
Variant V2

Prepočitaný výkon (kW)

Sektor A

398,9

Sektor B

617,2

SPOLU

1016,1

Po zvážení koef. súčasnosti odberov navzájom ksv=0,85.
Prepočítaný požadovaný výkon návrh V1:
PPPV1 = Pcv1 x ksv = 1319,275 x 0,85 = 1121,4 kW
Prepočítaný požadovaný výkon návrh V2:
PPPV2 = Pcv2 x ksv = 1016,1 x 0,85 = 863,7 kW
Pre výpočet distribučných staníc uvažujeme s optimalizovaným jednotkovým výkonom
2x630kVA. Trvalá zaťažiteľnosť novonavrhovaných trafostaníc je 80%.
Z uvedených predpokladov a z dôvodov optimalizácie rozvodných sietí a strát vo vedeniach je
potrebný návrh 2ks distribučných trafostaníc 2x630kVA s označením TSA a TSB.
Pokrytie výkonových požiadaviek bude zabezpečené na napäťovej úrovni 22kV.
Existujúca zástavba v dotyku s novonavrhovanou lokalitou je zásobovaná z transformovne
110/22kV Stupava a z transformovne 110/22kV Podvornice na napäťovej úrovni 22kV. Pre
novonavrhovanú zástavbu bude využitá existujúca distribučná sieť VN-22kV. Potvrdenie veľkosti
výkonovej rezervy je potrebné prerokovať so ZSDis. Napojenie transformačných staníc navrhujeme
riešiť slučkovaním. Kabelové rozvody uložiť v zemi.
Pre uvoľnenie územia pre navrhovanú zástavbu je nutné existujúcu vzdušnú linku VN-22kV
č.211-212 preložiť do novej trasy a kabelizovať. Prekládka bude realizovaná v úseku od existujúcej
vežovej trafostanice TS1 až po prechod na existujúce vzdušné vedenie VN-22kV. Súčasťou riešenia
je i návrh náhrady vežovej TS kioskovým vyhotovením s vnútorným ovládaním. Z existujúcej vzdušnej
linky VN-22kV je napojená aj stožiarová trafostanica TS17-čerpacia stanica PHM. Prívodné vedenie je
realizované vzdušným káblovým vedením VN-22kV na podperných bodoch. Vedenie bude v dotyku
s riešeným územím preložené do zeme a zaústené do VN rozvodne navrhovanej trafostanice TSA.
V prípade riešenia V1 je uvažovaná nová odberateľská transformačná stanica do výkonu 1x630kVA
pre obchodné prevádzky. Napojenie je riešené samostatným prívodným káblovým vedením VN-22kV
z trafostanice TSA s uložením v zemi.
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2.12.6 TELEKOUNIKÁCIE
Pre zabezpečenie poskytovania hlasových dátových služieb, rozvodu TV signálu bude
v riešenej zóne vybudovaný rozvod HDPE rúr pre budúcich operátorov.
Hlavné trasy po navrhovaných komunikáciách budú v profile 8x HDPE 40/33. Odbočenia
k sektorom a jednotlivým objektom budú riešené cez šachty ROMOLD.
Navrhovaný systém zabezpečí možnosť poskytovania služieb rôznymi operátormi.
Navrhovaný systém bude prepojený na existujúcu infraštruktúru operátorov v dotyku
s Bratislavskou ulicou.

2.13

Sídelná zeleň
Širšie okolie

Najvýznamnejšia existujúca plocha krajinnej zelene v blízkosti zóny sú Malé Karpaty . Dotknuté
územie spadá do povodia rieky Morava. V blízkosti územia preteká vodný tok Bystrický potok
vlievajúci sa do Marianského potoka, ktorý sa následne vlieva do potoka Mláka. Potok Mláka sa
v Devínskej Novej Vsi vlieva do rieky Morava.
Podzemné vody

Podzemná hladina vody je v riešenom území v hĺbke cca 4 m pod povrchom terénu v závislosti
od atmosferických zrážok a ročného obdobia. Terén stúpa od západu na východ z úrovne cca 163m n.
m. na úroveň 170 m n. m.
V etape prípravy investičnej činnosti bude potrebné vykonať v predmetnom území
hydrogeologický prieskum a na jeho podklade vyhodnotiť a zohľadniť hydrologické pomery.
Vodohospodársky chránené územia a vodné zdroje

Riešené územie nezasahuje do vodohospodársky chránenej oblasti a do vyhlásených pásiem
hygienickej ochrany vôd (v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 o vodách).
Pôdne pomery

Z hľadiska pôdneho typu sa na ploche hodnoteného územia vyskytujú regozeme arenické
(piesočnaté), čiernice typické a kambizeme typické kyslé. Ide prevažne o pôdy s nízkym, menej o
pôdy s veľmi vysokým produkčným potenciálom (podľa VÚPOP, Bratislava, 2019). Na podklade BPEJ
sú uvedené pôdy charakterizované nasledovne:
Charakteristika pôd dotknutého územia

Obrázok 14 Pôdy v riešenom území
Zdroj: www.portal.vupop.sk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=32beed691b01498d9ebe11bf8f9b7b04

Navrhovaná zeleň v zóne
Súčasný stav zelene

Územie sa nachádza v lokalite pôvodne ( aj v čase tvorby tohto územnoplánovacieho
dokumentu) využívanej na poľnohospodársku výrobu. Jedná sa o voľný priestor takmer bez zástavby.
V území sa nenachádza žiadna stromová zeleň.
Na základe potencionálnej prirodzenej vegetácie spadá riešené územie do oblasti: karpatské
dubovo-hrabové lesy (Quercus petraea, Carpinus betulus, Tilia cordata, Acer campestre).
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Návrh

V západnej časti územia je navrhnutý malý verejný park, ktorý zatraktívni prostredie lokality ako
aj priestor mestskej časti. Pri výsadbe je potrebné použiť prevažne domáce druhy stromov, krov a
trvaliek a ich domácich, resp. akceptovateľných introdukovaných kultivarov. Park je navrhnutý
v ochrannom a bezpečnostnom pásme VTL plynovodu, preto pri výsadbe je potrebné dôsledne
dodržať režim ochranných a bezpečnostných pásiem.
Ostatná zeleň v zóne je navrhovaná predovšetkým ako zeleň súkromných záhrad pri RD,
bytových domoch a záhrada pri materskej škole. Okrem toho sú v uličných priestoroch navrhnuté
miniparčíky ako priestor pre každodenné stretnutia obyvateľov, doplnené parkovou zeleňou
a mobiliárom. Na každej ulici je navrhnutý jednostranný spevnený chodník a na 2. Strane komunikácie
je navrhnutý zelený pás osiaty trávou, technológiou „schotterrasen“ . Ide o ekologické riešenie
s presiakavou pochôdznou plochou.

Obrázok 15 Zeleň verejných priestorov – vodopriepustné pochôdzne plochy chodníkov – zloženie vrstiev- 1 štrk, 2zemina.

Vhodné dreviny pre nové výsadby /veľké koruny/:
 Celtis occidentalis - brestovec
 Acer platanoides - javor
 Platanus acerifolia- platan
 Quercus robur, petraea, rubra - dub
 Sophora japonica- sofora
 Tilia euchlora, platyphylla, tomentosa – lipa
 Fraxinus angustifolia raywood
 Ginkgo.
Malé koruny - hruška, hloh, magnolia, alebo s guľovitou korunou – javor, katalpa, čerešňa,
pajaseň.
Vnútrobloková zeleň

Ako základ budúcich parkových výsadieb vnútroblokov navrhujeme využiť jedince javorov /Acer
platanoides/ a líp /Tilia cordata/, a skladbu obohatiť o vzrastlé solitéry pagaštanu /Aesculus x carnea
„Briotii“/, javora poľného /Acer campestre/, hrabu /Carpinus betulus/, v suchších lokalitách dubu
/Quercus robur, Quercus pubescens/, resp. v atraktívnejších priestoroch použiť platan /Platanus
acerifolia/.
Etáž krov navrhujeme z nasledovných druhov:




vo vnútroareálových parkových úpravách použiť prevažne domáce druhy krov a
trvaliek a ich domácich, resp. akceptovateľných introdukovaných kultivarov.
do druhovej skladby navrhujeme zaradiť: ružu, svíb, bršlen, hloh, kalinu, hlohyňu,
dráč, vtáčí zob, zemolez. Z popínaviek: plamienok plotný, brečtan, zemolez, divý
vinič.

Druhová skladba strešných záhrad

Navrhovaná hrúbka substrátu je cca 1 – 1,5 m. Na túto hrúbku je možné vysadiť napr.: Kry –
ihličnany – najlepšie borievky – rod Juniperus – vysoké/nízke/poliehavé – farebné/zelené – znášajú
slnko a vietor, Stromy –listnaté - subtílnejšie s malou korunou – prunus accolade, koelreuteria
paniculata. Pokiaľ geológia podložia stavby bude vyhovujúca, navrhujeme realizácie tzv. dažďových
záhrad v území, ktoré prispejú k ekologickej stabilite územia.
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Bilancie navrhovanej sídelnej zelene
Tabuľka 21 Bilancie zelene v riešenom území – súhrn – Variant 1
Výpočet koeficientu zelene

Výpočet koeficientu zelene
Sektor A - US 102 C
2

plocha US 102 C (m )

Sektor B - US 102 C
2

52 609

plocha US 102 C (m )

57 344

kategória zelene

plocha
2
zelene (m )

koeficient
zápočtu

započítat. plocha
zelene

kategória zelene

plocha
2
zelene (m )

koeficient
zápočtu

započítat. plocha
zelene

na rastlom teréne

22 590

1,0

22 590

na rastlom teréne

22 885

1,0

22 885

na podz. kon. krytie
nad 2 m

0

0,9

0

na podz. kon. krytie
nad 2 m

0

0,9

0

na podz. kon. krytie
nad 1 m

0

0,5

0

na podz. kon. krytie
nad 1 m

2 040

0,5

1 020

na podz. kon. krytie
nad 0,5 m

0

0,3

0

na podz. kon. krytie
nad 0,5 m

0

0,3

0

2

spolu (m )

22 590

KZ

0,43
2

2

spolu (m )

23 905

KZ

0,42
2

nárok (UPN m )

21 044

nárok (UPN m )

22 938

KZ podľa UPN

0,40

KZ podľa UPN

0,40
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Tabuľka 22 Bilancie zelene v riešenom území – súhrn – Variant 2
Výpočet koeficientu zelene

Výpočet koeficientu zelene
Sektor A - US 102 C
2

plocha US 102 C (m )

Sektor B - US 102 C
2

52 609

kategória zelene

plocha
2
zelene (m )

koeficient
započtu

započítat.
zelene

na rastlom teréne

26 645

1,0

na podz. kon. krytie
nad 2 m
0

plocha US 102 C (m )

kategória zelene

plocha
2
zelene (m )

koeficient
započtu

započítat.
zelene

26 645

na rastlom teréne

27 945

1,0

27 945

0,9

0

na podz. kon. krytie
nad 2 m
0

0,9

0

na podz. kon. krytie
nad 1 m
0

0,5

0

na podz. kon. krytie
nad 1 m
0

0,5

0

na podz. kon. krytie
nad 0,5 m
0

0,3

0

na podz. kon. krytie
nad 0,5 m
0

0,3

0

2

spolu (m )
KZ
2

plocha

57 344

2

26 645

spolu (m )

0,51

KZ

plocha

27 945
0,49
2

nárok (UPN m )

21 044

nárok (UPN m )

22 938

KZ podľa UPN

0,40

KZ podľa UPN

0,40

Zeleň na teréne a zeleň s krytím 2 m tvorí vo všetkých sektoroch 70%, pokiaľ ide o ZAPOČÍTATEĽNÚ plochu zelene.
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Obrázok 16 Schéma pre výpočet zelene – V1

Obrázok 17 Schéma pre výpočet zelene – V2
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Etapizácia a vecná a časová koordinácia výstavby

Nakoľko ide o územie prevažne v súkromnom majetku zložené z úzkych pozemkov,
predpokladáme, že výstavba sa bude realizovať vo viacerých – 5 časových etapách. Výstavba by sa
mala začať realizovať tým, že realizujú komunikácie v zóne v časti riešeného územia a realizuje sa
„obchvat“ centra obce. Ďalšie etapy výstavby by mali nadväzovať na existujúcu zástavbu, pričom
v prvej etape navrhujeme realizovať časť zóny s lokálnou občianskou vybavenosťou – nákupné
stredisko a potom materská škola.
Navrhovaná etapizácia výstavby je zrejmá zo schémy:

Obrázok 18 Schéma etapizácie a vecnej a časovej koordinácie výstavby –V1

Obrázok 19 Schéma etapizácie a vecnej a časovej koordinácie výstavby- V2
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Pozemky pre Verejnoprospešné stavby (VPS )

2.15.1 Navrhované dopravné stavby a verejné priestory na VPS:
Tabuľka 23 Zoznam VPS – dopravné stavby a verejné priestory V1
Funkčná
trieda
Číslo VPS
Názov komunikácie
VPS sa nachádza na pozemkoch
komunikácie/ popis
Cestné komunikácie:

CE 1

K1- nová komunikácia

C1 MO 8,5/50

894/25; 2727/1; 512/1; 2728/6; 2727/21; 2727/22; 512/3;
512/2; 441; 440; 438/3; 438/2; 438/1; 432/2; 423; 422;
411/2; 410/2; 394/2; 394/1; 393/2; 393/1; 513/3; 383/2;
382/2; 374/3;2727/10; 2727/2; 2727/15

CE 2

K2- nová komunikácia

C3 MO 8/50

513/3; 383/2; 382/2; 392; 383/1; 382/1

CE 3

K3- nová komunikácia

C2 MO 8,5/50

2727/1; 470/1; 470/2; 465; 471; 472; 473; 485; 486

CE 4

K4- nová komunikácia

C3 MO 7,5/50

2727/1

C3 MO 7,5/50

2727/1; 2727/15; 2727/2; 2727/10; 2727/12; 510; 501/1;
500/4; 500/1; 487; 486; 485; 473; 472; 471; 470/2; 465;
464/2; 464/1; 462/3; 462/2; 462/1; 441; 440; 438/3; 438/2;
438/1; 432/2; 423; 422; 411/2; 410/2; 394/2; 394/1; 393/2;
513/3; 383/2

C3 MO 7,5/50

2727/1; 2727/15; 2727/2; 2727/10; 2727/12; 510;
500/4; 500/1; 499; 487; 486; 485; 473; 472; 471;
465; 464/2; 464/1; 462/3; 462/2; 462/1; 441; 440;
438/2; 438/1; 432/2; 432/1; 423; 422; 411/2; 410/1;
394/1; 393/2; 392; 513/3; 383/2; 383/1

C2 MO 7,5/50

2727/1; 2727/15; 2727/2; 2727/10; 2727/12; 510; 501/1;
500/4; 500/1; 499; 487; 486; 485; 473; 472; 471; 470/2;
470/1; 465; 464/2; 464/1; 462/3; 462/2; 462/1; 441; 440;
438/3; 438/2; 438/1; 432/2; 432/1; 423; 422; 411/1; 410/1;
394/2; 394/1; 393/2; 392; 383/1; 382/1; 374/3; 374/2; 374/1;
368; 367/1; 365; 364/9; 364/1; 894/25

CE 5

CE 6

K5- nová komunikácia

K6- nová komunikácia

CE 7

K7- nová komunikácia

Číslo VPS

Názov VPS

501/1;
470/2;
438/3;
394/2;

VPS sa nachádza na pozemkoch

Hlavné križovatky v zóne:
KR 1

B - K1 + úprava Bratislavskej ulice

2727/1; 894/25; 364/1

KR 2

T- K1 - nová okružná križovatka

2713/1; 2727/1; 2708/3; 2705; 2704/1; 2708/8
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Tabuľka 24 Zoznam VPS – dopravné stavby a verejné priestory V2
Funkčná
trieda
Číslo VPS
Názov komunikácie
VPS sa nachádza na pozemkoch
komunikácie/ popis
Cestné komunikácie:

CE 1

K1- nová komunikácia

C1 MO 8,5/50

894/25; 2727/1; 512/1; 2728/6; 2727/21; 2727/22; 512/3;
512/2; 441; 440; 438/3; 438/2; 438/1; 432/2; 423; 422;
411/2; 410/2; 394/2; 394/1; 393/2; 393/1; 513/3; 383/2;
382/2; 374/3;2727/10; 2727/2; 2727/15

CE 2

K2- nová komunikácia

C3 MO 8/50

513/3; 383/2; 382/2; 392; 383/1; 382/1

CE 3

K3- nová komunikácia

C2 MO 8,5/50

2727/1; 470/1; 470/2; 465; 471; 472; 473; 485; 486

CE 4

K4- nová komunikácia

C3 MO 7,5/50

2727/1

C3 MO 7,5/50

2727/1; 2727/15; 2727/2; 2727/10; 2727/12; 510; 501/1;
500/4; 500/1; 487; 486; 485; 473; 472; 471; 470/2; 465;
464/2; 464/1; 462/3; 462/2; 462/1; 441; 440; 438/3; 438/2;
438/1; 432/2; 423; 422; 411/2; 410/2; 394/2; 394/1; 393/2;
513/3; 383/2

C3 MO 7,5/50

2727/1; 2727/15; 2727/2; 2727/10; 2727/12; 510; 501/1;
500/4; 500/1; 499; 487; 486; 485; 473; 472; 471; 470/2;
465; 464/2; 464/1; 462/3; 462/2; 462/1; 441; 440; 438/3;
438/2; 438/1; 432/2; 432/1; 423; 422; 411/2; 410/1; 394/2;
394/1; 393/2; 392; 513/3; 383/2; 383/1; 382/1; 374/3; 374/2;
374/1; 368; 367/1

CE 5

CE 6

K5- nová komunikácia

K6- nová komunikácia

CE 7

K7- nová komunikácia

C2 MO 7,5/50

2727/1; 2727/15; 2727/2; 2727/10; 2727/12; 510; 501/1;
500/4; 500/1; 499; 487; 486; 485; 473; 472; 471; 470/2;
470/1; 465; 464/2; 464/1; 462/3; 462/2; 462/1; 441; 440;
438/3; 438/2; 438/1; 432/2; 432/1; 423; 422; 411/1; 410/1;
394/2; 394/1; 393/2; 392; 383/1; 382/1; 374/3; 374/2; 374/1;
368; 367/1; 365; 364/9; 364/3

CE 8

K8- nová komunikácia

C3 MO 7,5/30

367/1; 365; 364/4; 364/3; 364/1

Číslo VPS

Názov VPS

VPS sa nachádza na pozemkoch

Hlavné križovatky v zóne:
KR 1

B - K1 + úprava Bratislavskej ulice

2727/1; 894/25; 364/1

KR 2

T- K1 - nová okružná križovatka

2713/1; 2727/1; 2708/3; 2705; 2704/1; 2708/8

2.15.2 Navrhované stavby občianskej vybavenosti na VPS
Tabuľka 25 Zoznam VPS – občianska vybavenosť V1 a V2
Číslo VPS

Názov VPS

VPS sa nachádza na pozemkoch

Základná občianska vybavenosť
OV 1

Materská škola s dvorom

2727/1; 2727/2; 2727/10; 2727/15
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Obrázok 20 Schéma Verejnoprospešných stavieb – V1

Obrázok 21 Schéma Verejnoprospešných stavieb – V2

2.15.3 Stavby určené na asanáciu v riešenom území
Tabuľka 26 Zoznam navrhovaných asanácií – V1 a V2
V riešenom území nie sú navrhované žiadne asanácie
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3 Dokladová časť
3.1

Prerokovanie Konceptu riešenia s vyhodnotením pripomienok
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