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Vec
Územnoplánovacia informácia

Žiadateľ: Športový klub M EDVEDICA
Sídlo: Lovinského 3509/39, 811 04 Bratislava

žiadosť zo dňa 14.12. 2020, doplnené mailom 2.3.2021
Predmet žiadostí: 
Pozemok pare. číslo:

Nájom pozemku registra „C“ KN , LV Č. 1748: 
časť narc. č. 222 — zastavané plochv nádvoria vo
výmere 77,50 m^,
časť Dare. č. 351 -  zastavané plochv nádvoria vo
výmere 37,50 m^, 
celkom 115,00 m^
podľa zákresu vo Vami priloženej mapke

katastrálne územie: Petržalka
bližšia lokalizácia pozemku v území: Haanova ulica
Účel: Vybudovanie a užívanie viacúčelového objektu so 

zázemím pre priľahlý PumpPark Petržalka na 
pozemkoch pare. č. 818/20, 818/21 na Haanovej ulici 
č. 1 v Bratislave.

Sekcia životného prostredia, odd. tvorby mestskej 
zelene nesúhlasí s umiestnením uvedeného objektu 
v zeleni len na pozemku pare. č. 217 a navrhuje 
presunúť objekt na časti pozemkov pare. č. 222, pare. 
č. 351 na priľahlé parkovisko, ktoré nebýva 
využívané. TPP predbežne súhlasí.

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou je  časť pozemku pare. č. 222 reg. „C“ k. ú. Petržalka (podľa 
vyznačenia v grafickej prílohe) funkčné využitie územia viacpodlažná zástavba obytného
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územia, číslo funkcie 101, stabilizované územie a časť pozemku pare. c. 351 reg. „C“ k. ú. 
Petržalka funkčné využitie územia občianska vybavenosť lokálneho význam u, číslo funkcie 
202, stabilizované územie.
Upozorňujeme na skutočnosť, že územím prechádzajú trasv technickej inŕraštruktúrv. ktoré ie 
nutné pri umiestnení objektu rešpektovať a ich presnú polohu konzultovať s prevádzkovateľmi.

Funkčné w užitie  územia:
• viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 101 
Podm ienky funkčného využitia plôch
Územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch 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.
Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej 
časti zástavby funkčnej plochy.
Základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii územia. 
Spôsoby využitia funkčných plôch 
Prevládajúce: viacpodlažné bytové domy 
Prípustné:
V území je  prípustné umiestňovať najmä: stavby a zariadenia zabezpečujúce komplexnosť 
a obsluhu obytného územia v súlade s významom a potrebami územia, zariadenia občianskej 
vybavenosti predovšetkým vstavané do objektov bývania, zariadenia obchodu a služieb, 
verejného stravovania, zariadenia pre kultúru, školstvo, zariadenia pre zdravotníctvo a sociálnu 
pomoc, 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
P rípustné v obmedzenom rozsahu:
V území je  prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: bytové domy do 4 
nadzemných podlaží, rodinné domy v doplnkovom rozsahu, zariadenia občianskej vybavenosti 
lokálneho významu, pokiaľ nie sú súčasťou lokálnych centier, zariadenia telovýchovy a voľného 
času, zariadenia sociálnej starostlivosti rozptýlené v území, solitéme 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, 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 innyvárôou automobilov 
aplničkou plynu, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zariadenia 
odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu, stavby a zariadenia 
nesúvisiace s funkciou

® občianska vybavenosť lokálneho významu, číslo fiinkcie 202 
Podm ienky funkčného využitia plôch
Územia občianskej vybavenosti slúžiace pre umiestňovanie stavieb azariadem' lokálneho 
významu, predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. Súčasťou územia sú 
plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže 
a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.



Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti 
zástavby funkčnej plochy.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: zariadenia administratívy, správy a riadenia, zariadenia školstva, zariadenia 
kultúry, zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, zariadenia cirkví, zariadenia 
verejného stravovania, služieb a obchodu 
Prípustné:
V území je  prípustné umiestňovať najmä: bývanie v rozsahu do 30% celkových nadzemných 
podlažných plôch funkčnej plochy, integrované zariadenia občianskej vybavenosti, zariadenia 
drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie, zeleň líniovú a plošnú, 
vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 
vybavenosti slúžiace obsluhe územia
Prípustné v obmedzenom rozsahu:
V území je  prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: bývanie v rozsahu do 30% 
celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy, zariadenia športu, 
telovýchovy a voľného času, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, účelové zariadenia 
verejnej a štátnej správy, 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, bývanie v rodinných domoch, bytové domy nad 4 nadzemné podlažia, 
auíokempingy, areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej 
výroby, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory, stavby na 
individuálnu rekreáciu, zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom 
rozsahu, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného význam, stavby a zariadenia 
nesúvisiace s funkciou

Intenzita využitia územia:
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je  definované ako stabilizované územie.
Stabilizované územie je  územie mesta, v ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné 
využitie, predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, 
nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemem' charakter stabilizovaného 
územia.
Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je  najmä charakteristický obraz 
a proporcie konkrétneho územia, ktoré je  nevyhnutné pri obstarávaní podrobnejších 
dokumentácií alebo pri hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť 
a rozvíjať. Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rámci 
stabilizovaných území sa uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia 
vo funkčnej ploche.
Z celomestského pohľadu nie je  možné, ani účelné obsiahnuť detail a zložitosť, ktorú 
predstavuje stavba v stabilizovanom území. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické 
princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast resp. 
neúmerné zaťaženie pozemku, nie je  možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť.
Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre je  potrebné zohľadniť: 
vo vonkajšom meste sa mení v rámci stabilizovaných území charakter zástavby mestského typu, 
prevláda uličná zástavba lemujúca mestské komunikácie. Pre vonkajšie územie sú 
charakteristické komplexy zástavby, areály, územia bytovej zástavby sídliskového typu 
a rozsiahle územia najmä izolovanej zástavby rodinných domov. V dotváraní území je  rovnako 
ako v predošlých prípadoch potrebné rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých 
typov existujúcej zástavby a nie je  možné ho generalizovať stanovením jednotnej regulácie 
intenzity využitia pre celú stabilizovanú funkčnú plochu. Lokalizácia novej zástavby



v stabilizovanom území vonkajšieho mesta musí byť riešená na podrobnejšej zonálnej úrovni. 
Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je  uplatniť 
požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen 
zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia).

Vzhľadom na skutočnosť, že pre dané územie nie je  spracovaný územný plán zóny resp. 
územnoplánovací podklad na zonálnej úrovni riešenia, ktoré by stanovovali využitie pozemkov, 
je  potrebné v následnej príprave overiť, či záujmový pozemok je  zastaviteľný, aká je  miera jeho 
zastavania a aké sú celkové podmienky jeho využitia. Rovnako je  potrebné overiť možnosti 
napojenia na verejné technické vybavenie územia a na verejné dopravné vybavenie.

Informujeme Vás, že Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 ajeho zmeny 
a doplnky, rovnako aj ďalšie územnoplánovacie dolcumentácie a územnoplánovacie podklady sú 
zverejnené na adrese: https://www.bratisIava.sk/sk/rozvoi-mesta
Komplexné informácie o Vašom záujmovom území získate nahliadnutím do spomenutých 
zverejnených dokumentov.
Upozorňujeme, že predmetom územnopiánovacej informácie nie sú majetkovoprávne vzťahy 
k pozemku. Územnoplánovacia informácia na ten istý pozemok môže byť vydaná viacerým 
žiadateľom.

Informujeme, že predmemá lokalita je  súčasťou spracovanej Urbanistické — architektonickei 
štúdie „Koncepcia pešieho pohybu Petržalka - Háie“, ktorú obstarala MČ Bratislava -  Petržalka 
a je  súčasťou plôch navrhovaného primárneho pešieho pohybu, ktorý vedie z Ovsišťa na Nám. 
Hraničiarov. Predmetná stavba by stála priamo v ceste pre budúci rozvoj pešieho pohybu.

Územnoplánovacia informácia č. j. MAGS OOUPD 53457/2021-372325 zo dňa 08.06.2021 platí 
jeden rok odo dňa jej vydania, ak nebola schválená nová územnoplánovacia dokumentácia alebo 
jej zmeny a doplnky, na základe ktorých bola vydaná.

Vyznačené časti pozemkov pre umiestnenie viacúčelového objektu sa nachádzajú priamo v ceste 
budúceho rozvoja pešieho pohybu v území a sú priamo dotknuté jestvujúcimi sieťami technickej 
inffaštruktúry. Z vyššie uvedeného dôvodu náiom časti pozemku pare, č. 222 a pare, č. 351 
neodporúčame.

Umiestnenie viacúčelového objektu preferujeme riešiť opätovne na pozemku pare. č. 217, ktorý 
priamo súvisí s areálom bikrosovej BMX dráhy. Súčasne je  potrebné spracovať a predložiť 
koordinačnú situáciu takého riešenia, ktoré preukáže, či zámer nie je  v kolízii s inžinierskymi 
sieťami, aj za cenu nového pôdorysného riešenia objektu.
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