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1. Úvod 

Územie ľavobrežného celomestského centra (CMC) je rozvíjajúcou sa novou mestskou 
štvrťou, ktorá sa plánovala a postupne  rozvíjala od 60-tych rokov 20 storočia. Územie 
CMC je tvorené primárne zónou Pribinova a zónou Chalupkova. Sú súčasťou 
kompaktného mesta a sú napojené na nábrežnú promenádu začínajúcu pri moste 
Lanfranconi v pokračovaní výhľadovo až do územia Zimného prístavu po južnej nábrežnej 
hrane. Samotné územie Zimného prístavu predstavuje pre územie ľavobrežného CMC 
nástupný priestor po medzinárodnej vodnej ceste Dunaj.  
Vzhľadom na význam lokality v priamej nadväznosti na nábrežie rieky Dunaj ako hlavnej 
kompozičnej osi územia mesta je potrebné sa venovať napojeniu územia na historické 
centrum a kompaktnú zástavbu okolitých území. Rozvoju zóny Pribinova - Zimný prístav 
je potrebné sa venovať ako ucelenému transformačnému územiu. Riešenie celého 
záujmového územia je rozdelené do dvoch etáp riešenia: v prvej etape zóna Pribinova 
a v druhej etape zóna Zimný prístav. 
Predmetom riešenia Urbanistickej štúdie Pribinova bude prvá etapa zodpovedajúca 
územiu pozdĺž Pribinovej ulice v nadväznosti na nástupný priestor do územia Zimného 
prístavu. 
Pre územie bol spracovaný v roku 1988 Územný plán zóny Martanovičova, podľa ktorého 
bolo v území umiestnené nové Národné divadlo. Ostatné objekty v území, boli 
umiestňované aditívnym spôsobom, s individuálnym vyhodnocovaním jednotlivých 
zámerov. Samotná zóna v okolí Pribinovej ulice priamo nadväzuje na zónu zástavby 
výškových budov v zóne Chalupkova, Pamiatkovú zónu Centrálnej mestskej oblasti 
a prepája ju so špecifickou zónou Zimného prístavu. Celá zóna Pribinovej ulice vytvára 
predpolie pre výškovú zástavbu popri Landererovej ulici v zóne Chalupkova. Samotná 
zóna má potenciál pre dobudovanie komplexného mestského prostredia celomestského 
významu s ťažiskovým reprezentatívnym verejným priestorom Celomestského centra.  
V súčasnosti tvorí prevahu pohybu v danej zóne individuálna automobilová doprava, 
ktorá tak vymiestňuje mestské formy dopravy a pohybu. Zámery vznikajú len postupne 
s rôznym časovým rámcom realizácie a bez priestorovej či časovej koordinácie a bez 
priamej nadväznosti na kontaktné územia.  V takto utvárajúcej sa zóne s rôznorodými 
zámermi s rôznym časovým rámcom výstavby je potrebná intervencia, ktorá vyvíjajúcu 
sa zónu usmerní z hľadiska navrhovaných riešení s cieľom humanizácie mestského 
prostredia ťažiskovej zóny mesta.  
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2. Dôvody na obstaranie spracovania  urbanistickej štúdie a špecifický účel použitia 

Hlavným dôvodom na spracovanie je vytvorenie ucelenej koncepcie formovania 
udržateľného mestského prostredia v celomestskom centre ako atraktívneho 
nástupného verejného priestoru prepájajúceho historickú časť mesta s pôvodne 
industriálnymi zónami a zónou Zimného prístavu. 
Dôvodom na spracovanie je aj koordinácia zámerov v území s cieľom vytvoriť kompaktnú 
zónu zodpovedajúcu polohovému potenciálu na území mesta a jej celomestského 
významu. 
Účelom urbanistickej štúdie je preveriť možnosti rozvoja nadväzných zón a na základe 
vyhodnotenia spracovať čistopis slúžiaci ako podklad pre zmeny a doplnky ÚPN hl. m. SR 
Bratislavy. 
 
3. Určenie hlavných cieľov riešenia územia 

a. Vyhodnotenie potenciálu a limitov územia 
b. Vytvorenie koncepcie predmetného územia 
c. Overenie možností využitia 

- posilnenie peších prepojení v území zóny Pribinova 
v napojení na zónu Chalupkova, PZ CMO a Zimný prístav. 

- Vybudovanie atraktívneho verejného priestoru s prevahou 
pohybu chodcov 

- Prevádzkové prepojenie územia Zimného prístavu na zónu 
Pribinova 

- Posilniť prepojenie na nábrežnú promenádu a na rieku 
Dunaj, ako vodohospodársky významný vodný tok, ktorý je 
potrebné chrániť a rešpektovať  

- Posilnenie zeleno-modrej infraštruktúry v území z hľadiska 
kvality a kvantity 

- Preverenie a prehodnotenie riešenia funkčného využitia 
určeného v ÚPN hl. m. SR Bratislavy a návrh vybraných 
území na zmenu ÚPN mesta za účelom podpory tvorby 
komplexného mestského prostredia v najatraktívnejšej 
lokalite na území mesta  

d. Zosúladenie zámerov v území 
e. Návrh zásad a utvárania regulatívov využitia územia 
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4. Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z platnej územnoplánovacej 
dokumentácie, ostatných koncepčných materiálov a legislatívnych predpisov 

Požiadavky na riešenie vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, 
z celomestských dokumentov, dokumentov pre rozvoj dotknutých mestských častí a 
špecifických územnoplánovacích podkladov: 
 
Zo záväznej časti Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj (ÚPN R BSK), 
schválený zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 20.9.2013 
uznesením č. 60/2013 a jeho záväzná časť bola vyhlásená VZN BSK č. 1/2013 zo dňa 
20.9.2013 s účinnosťou od 15.10.2013 v znení zmien a doplnkov, vyplývajú pre riešené 
územie najmä nasledovné regulatívy : 

 
1. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania osídlenia a zásady funkčného 
využívania územia z hľadiska rozvoja urbanizácie  
1.2. V oblasti celoštátnych a nadregionálnych vzťahov:  

1.2.1. rozvíjať mesto Bratislava ako špecifické centrum plniace funkcie hlavného mesta štátu a centra 
európskeho významu,  

1.2.2. rozvíjať na území bratislavskej aglomerácie kvartérne aktivity celoštátneho a medzinárodného 
významu,  

1.4. V oblasti klimatických zmien a adaptácie na klimatické zmeny:  
1.4.1. zlepšovať klimatické pomery a znižovať emisie kysličníka uhličitého a ostatných emisií 
podmieňovaných rozvojom sídlenia, čo predpokladá:  
1.4.1.1. koncentrovať sídelný rozvoj predovšetkým do existujúcich zastavaných území centier osídlenia a 
pozdĺž rozvojových urbanizačných osí v nadväznosti na hromadnú verejnú dopravu,  

1.4.1.2. zvyšovať vnútornú diverzitu sídelných štruktúr medzi infraštruktúrami, objektmi a zelenými 
priestormi ako predpoklad vytvorenia náležitej mestskej klímy a cirkulácie vzduchu,  

1.4.1.3. vytvárať a podporovať systém plôch zelene v sídlach v prepojení do priľahlej krajiny,  

1.4.1.4. zamedzovať vytváraniu monoštrukturálneho sídelného rozvoja v záujme zabezpečenia funkčnosti a 
odolnosti sídelného prostredia  

5. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie  
5.1. V oblasti starostlivosti o životné prostredie:  

5.1.2. podporovať postupnú a účinnú sanáciu starých environmentálnych záťaží, vrátane banských diel,  
5.4. V oblasti využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia:  

5.4.2. podporiť vhodnými opatreniami zachovanie/prinavrátenie pôvodného charakteru krajiny v územiach 
dotknutých výraznou výstavbou,  
5.4.4. rešpektovať a zachovať vodné plochy, sieť vodných tokov a vodohospodársky významné plochy 
zabezpečujúce retenciu vôd v krajine,  
5.4.6. zohľadňovať v územnom rozvoji a urbanizácii krajiny princíp zadržiavania vôd v území a zamedzenia 
erózie pôdy,  

6. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania z hľadiska starostlivosti o krajinu  
6.2. Uplatniť pri formovaní krajinného obrazu riešeného územia ustanovenia Európskeho dohovoru o 
krajine, ktorý vytvára priestor pre formovanie územia na estetických princípoch krajinárskej kompozície a 
na princípoch aktívnej ochrany hodnôt – prírodné, kultúrno-historické bohatstvo, jedinečné panoramatické 
scenérie, obytný, výrobný, športovo-rekreačný, kultúrno-spoločenský a krajinársky potenciál územia.  
6.9. Formovať sekundárnu krajinnú štruktúru v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a 
opatreniami na zmiernenie a adaptáciu na klimatické zmeny:  
6.9.1. prehodnocovať v nových zámeroch opodstatnenosť budovania spevnených plôch v území,  
6.9.3. podporovať revitalizáciu zanedbaných, opustených, neupravených rozsiahlych výrobných areálov a 
výrobných zón,  

6.9.4. podporovať proces odstraňovania environmentálnych záťaží,  
6.9.9. rešpektovať zaplavované pobrežné pozemky neohrádzovaných vodných tokov, ochranné pásma 
hrádzí v zmysle platného zákona o vodách a inundačné územia ako nezastavateľné, kde podľa okolností 
uplatňovať predovšetkým trávne, travinno-bylinné porasty,  
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6.9.13. zvyšovať mieru zastúpenia prírodných prvkov v zastavaných územiach, najmä vo verejných 
priestoroch, v kontaktových pásmach, rozvíjať krajinnú zeleň v zastavaných územiach i vo voľnej krajine,  

7. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania z hľadiska zachovania kultúrno-historického dedičstva  
7.1. Rešpektovať kultúrne dedičstvo s jeho potenciálom v zmysle Európskeho dohovoru o kultúrnom 
dedičstve, Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva a Deklarácii Národnej rady SR o 
ochrane kultúrneho dedičstva.  

7.2. Rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky vrátane ich 
prostredia, vyhlásené a navrhované na vyhlásenie pamiatkové územia (pamiatkové rezervácie, pamiatkové 
zóny) a ich ochranné pásma vrátane ich krajinného kontextu (siluety, panorámy), ako aj objekty vedené v 
evidenciách pamätihodností miest a obcí.  
7.3. Chrániť a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:  
7.3.1. pamiatkové rezervácie Bratislava a Svätý Jur,  
7.3.3. územia historických jadier miest a obcí ako potenciál kultúrneho dedičstva,  

7.3.4. vyhlásené pamiatkové zóny Bratislava - Centrálna mestská oblasť sever a východ, Vajnory, Rača – 
depo, Rusovce, Marianka, Modra,  
7.3.6. známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov, v zmysle pamiatkového zákona,  

7.3.7. národné kultúrne pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma s dôrazom na lokality 
pamiatkových rezervácii, pamiatkových zón a na medzinárodne významné národné kultúrne pamiatky,  

7.3.8. historické technické diela,  

7.3.9. objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za kultúrne pamiatky,  
7.3.11. pamätihodnosti, ktorých zoznamy vedú jednotlivé obce.  
7.4. Rešpektovať vyhlásené ochranné pásma pamiatkového fondu kde sú určené podmienky i požiadavky, 
ktoré vyjadrujú ochranu nielen vybraného stavebného fondu na území kraja, ale aj pre pamiatkové územia, 
ako aj rešpektovať územia s ochrannými pásmami pripravovanými na vyhlásenie.  
7.7. Posudzovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho kultúrno-historických daností v nadväznosti na 
všetky zámery v sociálno-ekonomickom rozvoji.  

8. Zásady a regulatívy rozvoja nadradeného verejného dopravného vybavenia  
Medzinárodné a celoštátne súvislosti 
8.2. Zohľadňovať a rezervovať koridory vo všetkých plánovacích a realizačných rozhodnutiach pre dopravné 
siete a zariadenia alokované v trasách multimodálnych koridorov (hlavná sieť TEN-T) prechádzajúcich 
Bratislavským krajom:  
8.2.1. multimodálny koridor č. IV. (Berlín/Norimberg – Praha) – Kúty – Bratislava/Rusovce – (Budapešť – 
Rumunsko/Turecko/Grécko) lokalizovaný pre cesty siete TEN-T, (Berlín/Norimberg – Praha – Kúty) – 
Bratislava – (Nové Zámky – Štúrovo – Budapešť – Rumunsko/Turecko/Grécko) lokalizovaný pre konvenčné 
trate ţelezničnej a kombinovanej dopravy siete TEN-T,  

8.2.2. multimodálny koridor č. V. vetva Va. (Rakúsko) – Bratislava/Jarovce – (Ţilina – Košice – Záhor/Čierna 
nad Tisou –Uţhorod – Ľvov) lokalizovaný pre cesty, pre konvenčné trate železničnej a kombinovanej 
dopravy a pre vysokorýchlostnú železničnú trať Bratislava – Ţilina,  

8.2.3. multimodálny koridor č. VII. vodná cesta Dunaj s verejným prístavom v Bratislave,  

8.2.4. hlavný železničný uzlový bod a základný verejný terminál kombinovanej dopravy sieti TEN-T v 
Bratislave (multimodálne koridory č. IV. a V. – vetva Va),  
Infraštruktúra vodnej dopravy 
8.28. Rezervovať plochy pre výstavbu športových prístavísk (tzv. marín) na tokoch Dunaj, Malý Dunaj a 
Morava.  
Infraštruktúra cyklistickej dopravy  
8.30. Rešpektovať existujúce cyklotrasy a rezervovať priestory pre vytvorenie nových samostatných 
cyklotrás (vrátane cyklolávok) v sieti medzinárodných, národných a regionálnych cyklotrás, pričom za 
najvýznamnejšie treba považovať:  
8.30.1. Dunajskú cyklotrasu (EV-6) – hraničný priechod Berg - most Lafranconi - most SNP - Prístavný most - 
zimný prístav - Hamuliakovo; Prístavný most - Rusovce - Čunovo - hr. SK/HU (Medzinárodná cyklotrasa 
EuroVelo 6, cyklotrasa má dve vetvy, staré označenie 001, 001a);  
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Stratégia rozvoja prístavu Bratislava – fáza II., január 2020, (ďalej  aj  MasterPlan  II) 
definuje  dlhodobú  koncepciu rozvoja verejného prístavu Bratislava; Žilinská univerzita 
v Žiline, fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: 

Prístav Bratislava je zložený z častí Pálenisko a Zimný prístav. Časť Zimný prístav má 
predpoklady pre rozvoj mestského prostredia, koncepčne a kompozične prepojeného so 
zónou Pribinova. Lokalita Zimného prístavu je však v Územnom pláne mesta Bratislava 
evidovaná ako plocha zariadení vodnej a leteckej dopravy, kde nie sú umožnené 
revitalizačné aktivity. Už v roku 2004 bolo zo strany mesta navrhnuté premeniť túto 
lokalitu na územie s rozvinutou občianskou vybavenosťou, vybavenosťou pre šport 
a voľný čas. Pred realizáciou zmeny účelu využitia tejto časti prístavu je však potrebné 
určiť zodpovedajúcu náhradu tak, aby výkon prístavných funkcií nebol ohrozený.  

Pri koncipovaní stratégie rozvoja prístavov v kontexte územných plánov miest je 
potrebné mať na zreteli okrem samotných záujmov miest premietnutých v súčasných 
územných plánoch a záujmov spoločnosti VP, a. s. aj iné faktory. Jedným z nich je 
napríklad obmedzujúca skutočnosť, že väčšina pozemkov vo vlastníctve VP, a. s. ktoré sú 
súčasťou dotknutého územia Zimného prístavu, je dlhodobo prenajatá súkromným 
spoločnostiam. Pri pozemkoch, ktoré zaberajú väčšinu z prenajatej plochy ide o nájomné 
zmluvy uzavreté na obdobie 25 až 50 rokov. Z tohto dôvodu môžu byť rozvojové aktivity 
do značnej miery limitované možnosťou vyrovnania sa so súčasnými nájomcami. Z 
hľadiska ďalšieho rozvoja by bolo žiaduce, aby spoločnosť VP, a. s. náležite upravila 
zmluvné podmienky nájomných zmlúv, viažucich sa k územiu Zimného prístavu s cieľom 
zamedziť brzdeniu rozvoja dotknutého územia.  

Pokiaľ ide o osobnú vodnú dopravu, prístav v Bratislave je kľúčovým prístavom z 
funkčného, kapacitného, aj ekonomického hľadiska. Bratislavský prístav rozhodujúcou 
mierou ovplyvňuje výkony osobnej lodnej dopravy v celoslovenskom meradle, má 
najväčší potenciál z hľadiska urbanistického rozvoja a v porovnaní s ním je podiel 
ostatných osobných prístavov na výbere úhrad za používanie verejných prístavov 
zanedbateľný. 

Využívanie osobnej lodnej dopravy je na Slovensku spojené primárne s turistickým 
ruchom. Pre turistické účely je blízkosť historických centier miest prínosná a umožňuje 
mestu prípadné ďalšie prepojenie s mestskými programami pešej a cyklistickej turistiky, 
ako aj iných aktivít, ktoré pritiahnu viac ľudí z centra miest k vode.  

V rámci odporúčaní pre rozvoj osobných prístavov, najmä prístavu v Bratislave, je v 
prvom rade potrebné ponechať im ich prioritnú funkciu, ktorou je zabezpečenie priestoru 
pre kotvenie lodí osobných prepravcov v oblasti výletnej a tiež rozvíjajúcej sa rekreačnej 
lodnej dopravy. Snahou predstaviteľov jednotlivých miest by malo byť vytvorenie 
atraktívneho prostredia z osobného prístavu a jeho okolia. Prístav by mal poskytovať 
priamy kontakt s riekou a zároveň s historickým centrom. 

V Bratislave je cieľom podporiť rastúci trend zvyšujúceho sa počtu cestujúcich a 
turistov využívajúcich služby osobnej lodnej dopravy, a to prostredníctvom možnosti 
využitia časti kapacít Zimného prístavu pre účely osobnej lodnej dopravy a rozvoja 
Zimného prístavu ako miesta pre trávenie voľného času. Nutnou podmienkou pre 
revitalizáciu Zimného prístavu je skutočnosť, že funkcie tejto lokality ako zimného 
prístavu, t.j. prístavu v ktorom sú plavidlá dobre chránené v prípade extrémne veľkých a 
malých vôd, alebo pri zamrznutí hladiny, prípadne v čase nebezpečného chodu ľadu, a do 
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ktorých sú plavidlá nútené sa uchýliť v prípade zastavenia plavby na vodnej ceste, bude 
zachovaná. 

Stratégia rozvoja prístavu Bratislava – fáza II. navrhuje premiestnenie výkonov 
prekládky hromadného materiálu z územia Zimného prístavu do bazénu Pálenisko. Tým 
uvoľňuje zónu Zimného prístavu pre potreby osobného prístavu Bratislava, kde navrhuje 
rozvoj športovej a rekreačnej plavby vytvorením mestskej maríny. Južný bazén je 
navrhovaný pre potreby maríny malých rekreačných a športových plavidiel, na ktoré sa 
viaže rozvoj voľnočasových aktivít, ktoré dnes v Prístave Bratislava chýbajú. Severný 
bazén je navrhovaný pre potreby osobného terminálu s dostatočnými kapacitami pre 
potreby pristávania a kotvenia veľkých rekreačných plavidiel a výletných lodí, pri 
zabezpečení efektívnejšieho odpadového hospodárstva, dostatočných parkovacích plôch 
a nadväznosť na dopravný systém mesta. 

 

 
 
Podľa Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien 
a doplnkov vyplýva pre riešenie územia najmä nasledovné: 
 
Smerná časť B 

4.1. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 

2. Funkčné a priestorové usporiadanie 
Vo funkčnom a priestorovom usporiadaní mesta sú v ÚPN vytvorené územné predpoklady pre dotvorenie 
Bratislavy ako metropoly strednej Európy a Podunajska s reprezentáciou hodnôt celého Slovenska v rámci 
nových vzťahov vstupu SR do spoločenstva krajín EÚ: 
 zhodnotením územia oboch nábreží Dunaja pre dobudovanie Bratislavy ako mesta na Dunaji s 
prezentáciou historických i novodobých hodnôt v dotváraní jej špecifického obrazu vo vzťahu k ostatným 
metropolám Európy a Podunajska, 
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 návrhom lokalít v celomestskom centre na oboch brehoch Dunaja, v nástupných priestoroch na 
územie mesta i v iných atraktívnych lokalitách ťažiskových mestotvorných priestorov pre významné domáce 
i zahraničné reprezentačné zariadenia vrátane kongresových centier, 
v záujme zlepšenia kvality dopravných vzťahov sa navrhuje 
 dobudovať nové prístavné  kapacity pre osobnú dopravu a rekreačné plavby na Dunaji 
 

4.2. CELOŠTÁTNE VZŤAHY 

4.2.3. Návrh rozvoja Bratislavy ako hlavného mesta SR a metropoly Slovenska  
2. Funkčné a priestorové usporiadanie 
Pre rozvoj reprezentačných funkcií štátu, rozvoj mesta ako kultúrno-spoločenského a vzdelanostného 
centra Slovenska sú vytvorené územné predpoklady: 
 pre lokalizáciu nových reprezentačných zariadení štátu a kultúrno-spoločenských zariadení 

celoštátneho významu v najatraktívnejších polohách celomestského centra na oboch brehoch Dunaja 
a v priestoroch medzinárodných vstupov na územie mesta, 

 pre zveľadenie a rozvoj nehnuteľných stránok kultúrneho dedičstva a kultúrno-historického a 
spoločenského prostredia; v regulačnej časti ÚPN sú formulované zásadné princípy dotvárania obrazu 
mesta a požiadavky na zachovanie   kultúrno-spoločenských hodnôt, na ochranu lokality Archeologické 
nálezisko a ruiny hradu Devín navrhovanej na zaradenie do zoznamu svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva, vyhlásených a navrhovaných pamiatkových rezervácií a zón na území sídla, 

 reprezentáciu hodnôt ostatných regiónov Slovenska a celého Slovenska v najvýznamnejších 
mestotvorných priestoroch. 

 

 5.4. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA CELOMESTSKÉHO CENTRA 
A ŤAŽISKOVÝCH ROZVOJOVÝCH SMEROV MESTA  

5.4.1. Celomestské centrum  

1. Urbanistická koncepcia  celomestského centra 

Priestorové usporiadanie 
Celomestské centrum (ďalej CMC), vymedzené vnútorným dopravným okruhom a priľahlými uzlovými 
priestormi ťažiskových rozvojových radiál, je z hľadiska urbanistickej koncepcie základným prvkom 
priestorového usporiadania mesta. Ťažisko územia celomestského centra predstavuje Mestská časť 
Bratislava – Staré Mesto. 
V riešení ÚPN sa dotvára aj pravobrežná časť CMC (severný okraj Mestskej časti Petržalka) s ťažiskovým 
priestorom medzi tokom Dunaja a dopravným koridorom Einsteinovej ulice tak, aby sa toto územie 
v návrhovom období riešenia ÚPN stalo plnohodnotnou súčasťou celomestského centra a dotváralo 
novodobým výrazom priestorového usporiadania, funkčnou náplňoua architektúrou špecifický obraz 
Bratislavy ako významnej európskej metropoly na Dunaji. Dotknuté územie pravobrežnej časti CMC je 
spodrobnené v rámci Južného rozvojového smeru mesta. 

Funkčné využitie územia 

Občianska vybavenosť 
Na území CMC sa vytvárajú špecifické lokality domácej i zahraničnej reprezentácie, s lokalizáciou zariadení 
v  historických objektoch a  novostavbách. V rámci funkcií občianskej vybavenosť Staré Mesto saturuje 
prioritne funkcie reprezentatívne, kultúrno-spoločenské, administratívy, školstva, zdravotníctva, obchodu a 
služieb. Väčšina monofunkčných objektov a areálov občianskej vybavenosti je  súčasťou stabilizovaného 
územia. 
Významnejšie disponibilné plochy pre saturovanie funkcií občianskej vybavenosti sa vytvárajú 
v prestavbových územiach zón: Pribinova, Chalupkova, Mýtna – I. Karvaša – Radlinského (prestavbové 
areály bývalej tabakovej a kefovej továrne) ako aj v zónach PKO (kongresovo administratívne centrum 
s doplňujúcou funkciou bývania), Podhradie (kultúra, administratívna, obchodno-obslužné prevádzky 
s doplňujúcou funkciou bývania) a Karadžičova (administratíva, obchod, služby, prechodné ubytovanie a 
doplňujúce bývanie). 
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Záväzná časť C 

1.1. ŠIRŠIE VZŤAHY 

1.1.1. Medzinárodné súvislosti 

2. Zásady a regulatívy v priestorovom usporiadaní, vo funkčnom využití a v prevádzkovom riešení mesta v 
medzinárodných súvislostiach 
 Dotvoriť územia oboch nábreží Dunaja  pre funkcie Bratislavy ako európskej metropoly  na 

Dunaji,  
 orientovať lokalizáciu významných domácich i zahraničných reprezentačných zariadení v 

atraktívnych lokalitách ťažiskových mestotvorných priestorov, 
 

1.1.2. Celoštátne súvislosti 

2.  Zásady a regulatívy priestorového usporiadania, funkčného  využitia a prevádzkového riešenia mesta v 
celoštátnych súvislostiach 
 lokalizovať reprezentačné funkcie štátu a reprezentačné kultúrno-spoločenské  zariadenia 

celoslovenského významu v najatraktívnejších polohách celomestského centra na oboch 
brehoch Dunaja, 

 chrániť a zveľaďovať nehnuteľné stránky kultúrneho dedičstva a kultúrno-historického 
a spoločenského prostredia vrátane ich pôsobenia v obraze mesta, 

 lokalizovať zariadenia reprezentujúce hodnoty ostatných regiónov Slovenska v 
najvýznamnejších mestotvorných priestoroch a v nástupných priestoroch 
medzinárodného významu,  

1.2. CELOMESTSKÉ VZŤAHY 

1.2.1. Priestorové, funkčné a prevádzkové vzťahy 

2. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania, funkčného  využitia a prevádzkového riešenia územia 
mesta v celomestských súvislostiach 
Rešpektovať v rozvoji  mestskej štruktúry: 
 rozvoj celomestského centra na oboch brehoch Dunaja s ťažiskom na území mestskej časti 

Staré Mesto, 
 časť celomestského centra na pravom brehu Dunaja, ako východisko rozvoja zadunajskej 

časti mesta, vymedzené nábrežím Dunaja a južnou zástavbou Einsteinovej ulice ako: 
* líniovo urbanizovaných priestorov s priestormi zelene paralelnými s tokom Dunaja – 

Pečniansky les, VVZ, Sad J. Kráľa, urbanizácia medzi Starým mostom a Prístavným 
mostom, zeleň inundácie,   

* s uzlovými priestormi vo väzbe na križovania Einsteinovej ulice s nájazdmi na Most SNP,  
* s nájazdmi na  Starý most (zároveň východzí uzol pre južný rozvojový smer mesta) a  

Most Apollo, 
* riešiť územia časti pravobrežného centra v priestore medzi Starým mostom a 

Prístavným mostom v zmysle zonálnej dokumentácie,  
 

Návrh funkčného využitia územia a prevádzkového riešenia územia mesta 
 
Rozvíjať bývanie: 
 so zhodnotením: 

* navrhovaných zmiešaných plôch bývania a občianskej vybavenosti v celomestskom 
centre na oboch brehoch Dunaja  a v ťažiskových priestoroch rozvojových smerov 
mesta pre tvorbu typického celodenne živého a bezpečného mestského prostredia,  

V rozvoji občianskej vybavenosti: 
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 zhodnotiť vytvorené územné predpoklady v najatraktívnejších polohách celomestského 
centra na oboch brehoch Dunaja pre lokalizáciu reprezentačných zariadení,  

V zhodnotení prírodného zázemia: 
 rešpektovať a chrániť v celomestskom centre na ľavom brehu Dunaja: 

* zeleň prírodnej panorámy:  zeleň hradného kopca, zeleň Dunajského nábrežia, záhrady 
a zeleň Bôrika a Machnáča,  Horský park, Slavín, Kalvária, 

* rešpektovať v prehlbujúcich dokumentoch na zonálnej úrovni jestvujúcu zeleň a 
uplatniť jej rozvoj návrhom alejí  a stromoradí pozdĺž komunikácií, 

* prinavrátiť zeleň do jestvujúcich vnútroblokov, uplatniť plochy verejnej zelene v návrhu 
novej zástavby ako kľudové relaxačné priestory pre obyvateľov Starého Mesta a jeho 
návštevníkov, 

 rešpektovať v časti celomestského centra na pravom brehu Dunaja dotvorenie nábreží ako 
reprezentačné  verejné parky s uplatnením „zeleného“ námestia v ťažisku nového „city“ 
mesta medzi Starým mostom a mostom Apollo, 

V rozvoji dopravných systémov: 
 chrániť lokality pre budovanie dopravných zariadení na území mesta vrátane technickej 

základne pre nosný a doplnkové systémy MHD, 
 vo väzbe na nové rozvojové územia vybudovať zodpovedajúcu dopravnú infraštruktúru 

zohľadňujúcu aj kapacity celomestského dopravného systému s dôrazom na udržateľnosť 
dopravnej situácie v čase a priestore, 

 rozvíjať trasy pre nemotorické druhy dopráv - cyklistické trasy nadmestského a 
celomestského významu, hlavné pešie trasy, 

V rozvoji technickej infraštruktúry (TI): 
 zabezpečovať: 

* vybudovanie zodpovedajúcej kapacity inžinierskych sietí v rozvojových územiach,  
* modernizáciu, skapacitnenie a prevádzkovú spoľahlivosť jestvujúcich vedení a   

zariadení, 
* dobudovanie ochrany mesta proti povodniam a prívalovým vodám, 
* územnú ochranu pre navrhované vedenia  a zariadenia TI, 

 

1.2.2. Urbanistická kompozícia a obraz mesta 

2. Regulatívy urbanistickej kompozície a dotvárania obrazu mesta 

Územie kompaktného mesta 

Územie kompaktného mesta tvorí územie blokovej mestskej zástavby mestských častí 
Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a časť pravobrežného  nábrežia Dunaja v mestskej 
časti Petržalka. Územie kompaktného mesta v sebe zahŕňa pamiatkovú zónu Centrálna 
mestská oblasť (ďalej PZ CMO).  Z hľadiska regulácie urbanistickej kompozície a obrazu 
mesta sa toto územie člení na zónu A, zónu B a zónu C.  
 
Územie zóny Pribinova sa s časti nachádza v území zóny C, ktorú tvorí ostatné  územie 
kompaktného mesta,  vymedzeného ako priestor medzi hranicou územia zóny B a líniou 
v smere Jaskový rad – Smrečianska ul. -  Račianske mýto – Račianska ul. – Kutuzovova ul. 
– Vajnorská ul. – ul. Odbojárov  -  Trnavská cestu – Miletičova ul. – Prievozská –  Košická 
( v smere k Dunaju), Einsteinova – Mlynská dolina – Pražská:  
* zohľadniť a rešpektovať charakteristickú blokovú štruktúru vytvorenú založenou 

uličnou sieťou a jej výškové zónovanie,  
* homogenitu urbanistických blokov mestského charakteru s predpokladom pre 

umiestňovanie centrotvorných funkcií a vytváranie mestského prostredia s verejne 
prístupnými plochami námestí, zelene a vnútroblokov. 
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1.2.3. Výškové stavby 

1. Východiskové princípy   

Považovať za výškové stavby tie, ktoré prevyšujú o jednu tretinu výškovú hladinu okolitej 
zástavby. Výšková hladina je daná prevažujúcou výškou hrebeňov striech alebo atík 
plochých striech  susedných stavieb vo vymedzenom území. 
Rešpektovať pri lokalizácii výškových stavieb v územiach, ktoré nie sú regulované inak: 

 najvýznamnejšie diaľkové priehľady, ktoré poskytujú charakteristické identifikačné, 
významové a orientačné vnímanie mesta, priehľady na historické a významové dominanty 
mesta, či inak hodnotené stavby a prírodné identifikačné znaky, 

 najvýznamnejšie vyhliadkové body, z ktorých je potrebné výškovú stavbu posúdiť s 
ohľadom na ochranu typickej celomestskej siluety a charakteristického obrazu mesta:  
* Bratislavský hrad, 
* Slavín, 
* Stráže, 
* Starý most, 
* Tyršovo nábrežie, 
* most Apollo, 
* Prístavný most, 
* Vstup od Bergu, 
* Viedenská cesta, 
* Berg AT 
* Kopčianska,  
* Zečák, 
* Wolfsthal. 

 
2. Regulatívy pre lokalizáciu výškových stavieb 
Expertízne posúdiť: 
 každú navrhovanú výškovú stavbu a jej predpokladané vizuálne hmotovo-priestorové 

pôsobenie v rámci  celomestského obrazu mesta i v rámci obrazu dotknutého územia na 
základe zakreslenia do panoramatických fotografií z určených stanovíšť  najvýznamnejších 
vyhliadkových bodov ako aj zobrazenia lokálnych kompozičných vzťahov formou 
vizualizácií, animácií a pod., 

 možné dopady výškovej stavby z hľadiska štrukturálnej a funkčno-prevádzkovej vhodnosti 
situovania objektu v území, s overením záťaže všetkých druhov technickej infraštruktúry 
a s preverením zaťaženia lokálnej i celomestskej dopravnej siete v dobrej dostupnosti na 
nosný systém MHD, 

 situovanie jednotlivých výškových budov z hľadiska prínosov pre zvýšenie spoločenskej 
atraktivity daného kompozičného uzla v rámci špecifík jednotlivých ťažiskových smerov 
rozvoja, 

 otázky bezpečnosti pri umiestňovaní výškovej stavby z hľadiska zabezpečenia 
dostatočných rozptylových plôch a ďalších opatrení v mimoriadnych bezpečnostných 
situáciách. 

 
 
 
Kompaktné mesto a ťažiskové rozvojové smery 
Rešpektovať  regulatívy urbanistickej kompozície celomestských vzťahov: 
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 V území zóny C, ktorú tvorí ostatné  územie kompaktného mesta,  vymedzeného ako 
priestor medzi hranicou územia zóny B a líniou v smere Jaskový rad – Smrečianska ul. -  
Račianske mýto – Račianska ul. – Kutuzovova ul. – Vajnorská ul. – ul. Odbojárov  -  Trnavská 
cestu – Miletičova ul. – Prievozská –  Košická ( v smere k Dunaju), Einsteinova – Mlynská 
dolina – Pražská a v ťažiskových rozvojových smeroch pri lokalizovaní výškových budov:  
* rešpektovať ich lokalizáciu prioritne do priestorov kompozičných uzlov, ktoré 

predurčujú význam signalizácie a orientácie v obraze mesta, 
* rešpektovať výškovú hladinu jestvujúcej charakteristickej zástavby ulíc medzi uzlovými 

priestormi a zachovať princíp gradácie výšky zástavby do uzlových bodov rozvojových 
zónach, 

* uplatňovať kumuláciu výškových budov v rozvojových priestoroch CMC na oboch 
brehoch Dunaja (východný okraj Zóny Pribinova, „nové city“ na pravom brehu Dunaja), 

* požadovať zhodnotenie minimálne  1 - 2 nadzemných podlaží parteru pre funkcie 
verejne prístupné (obchod, služby, kultúra, verejné stravovanie, voľnočasové aktivity), 

* objekty situovať v optimálnych dochádzkových vzdialenostiach od staníc MHD a 
nosného systému, 

* vytvoriť dostatočne otvorené rozptylové priestranstvá pred výškovými stavbami 
pojednané ako atraktívny verejný priestor so sadovými úpravami verejnej zelene a 
drobnou architektúrou, 

* v rozvojových územiach situovať výškové objekty na podklade overenia kompozície 
zástavby; lokalizácia výškových stavieb musí byť overená urbanistickými štúdiami so 
zameraním na ochranu urbanistických hodnôt.  

 

1.2.4. Špecifické požiadavky na priestorové usporiadanie a funkčné využitie na úrovni mestských častí. 

1. Celomestské centrum - MČ Bratislava - Staré Mesto 
Rešpektovať v území celomestského centra na ľavom brehu Dunaja: 
 ťažiskové priestory urbanistického usporiadania a kompozičného riešenia CMO,  
 osobitné požiadavky,  limity a obmedzenia hmotovo-priestorového dotvárania 

historického mesta – PR a PZ CMO vrátane osobitných požiadaviek na dotváranie 
nadväzných území, 

 na území kompaktného mesta charakteristickú uličnú sieť  a blokovú zástavbu , 
 a chrániť historickú vedutu, tok Dunaja a  zeleň prírodnej panorámy ako charakteristické 

prvky v obraze mesta. 

C.2. URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH PODMIENOK PRE VYUŽITIE 
JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA, URČENIE REGULÁCIE VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH 

2.2. REGULÁCIA VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH 

2.2.1 Intenzita využitia funkčných plôch 

Za základné charakteristiky zhodnotenia územia je potrebné považovať: 

 spôsob využitia územia, t.j. funkčné využitie, 
 intenzitu (mieru ) využitia územia.  

Intenzita využitia územia je miera exploatácie funkčných plôch zástavbou, vyjadrená 
množstvom zástavby na jednotku funkčnej plochy. Vyjadrená je relatívnymi ukazovateľmi 
intenzity využitia územia, ktoré je potrebné rešpektovať  ako regulatívy. Ukazovateľmi 
intenzity  využitia územia: index podlažných plôch, index zastavaných plôch sú stanovené 
ako maximálne prípustná hranica miery využitia územia.  
Za doplňujúce charakteristiky intenzity využitia územia  treba uvažovať index 
objemového zaťaženia  všetkých funkčných plôch v posudzovanom území hustotu 
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zamestnanosti a hustotu bytov. Pre zabezpečenie potrebného rozsahu zelene 
(charakteru doplnkovej zelene) v regulovanom území sa uplatňuje  koeficient zelene. 

 
Započítateľné plochy zelene  – tabuľka zápočtov: 

Požadovaný 
podiel 
 

Kategória 
zelene Charakter výsadieb 

Požadovaná 
hrúbka 
substrátu 

Koeficient 
zápočtu Poznámka 

min. 70% 

Zeleň na 
rastlom teréne 

Výsadba zelene na rastlom 
teréne, s pôvodnými vrstvami 
pôdotvorného substrátu, 
prípadne s kvalitatívne 
vylepšenými vrstvami substrátu 

bez 
obmedzenia 

1,0 
 

Komplexné 
sadovnícke 
úpravy 
 

Zeleň na 
úrovni terénu 
nad 
podzemnými 
konštrukciami 

Výsadba zelene nad 
podzemnými konštrukciami 
s riešením ako u zelených striech 
(t.j. s drenážno-izolačnou fóliou, 
pôdnymi kondicionérmi 
a závlahovým systémom) 

nad 2,0 m 0,9 
Trávnik, kríky, 
stromy s veľkou 
korunou 

max. 30% 

Zeleň na 
úrovni terénu 
nad 
podzemnými 
konštrukciami 

Výsadba zelene nad 
podzemnými konštrukciami 
s riešením ako u zelených striech 
(t.j. s drenážno-izolačnou fóliou, 
pôdnymi kondicionérmi 
a závlahovým systémom) 

nad 1,0 m 0,5 
Trávnik, kríky, 
stromy s malou 
korunou 

nad 0,5 m 0,3 
Trávnik – 
kvetiny, kríky 

 
V intenzite využitia územia  je  potrebné zohľadniť základné charakteristické špecifiká 
jednotlivých urbanistických celkov územia mesta: 

 centrum: tvorí ho mestská časť Staré Mesto, 
 vnútorné mesto:  tvoria ho mestské časti Ružinov 

Pri formulovaní nárokov na intenzitu využitia územia  sa zohľadňujú charakteristické 
špecifiká jednotlivých urbanistických celkov územia mesta : 

 pre centrum: bloková zástavba s vysokou mierou polyfunkcie, výška zástavby rešpektujúca 
siluetu a zohľadňujúca charakter prostredia, nároky na riešenie podzemia, požiadavky na 
formovanie parteru, zabezpečenie parkovania ako i časti technického a prevádzkového 
vybavenia územia  podzemí, 

 pre vnútorné mesto: kombinácia blokovej, solitérnej a výškovej zástavby, uplatnenie 
dominánt, možnosti rozvoja všetkých foriem bývania, možnosti uplatnenia aj zariadení 
občianskej vybavenosti  areálovej  ako aj vybraných druhov výroby, 

 
Z hľadiska priestorovej regulácie sa v území nachádzajú stabilizované a rozvojové územia, pre ktoré platí 
nasledovná priestorová regulácia: 
2.2.2. Regulácia využitia územia v stabilizovaných územiach 

Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre  je potrebné na území centra mesta 
v ostatnom  území zachovať prevládajúci blokový charakter existujúcej zástavby.   
V rámci jednotlivých funkčných plôch sa môžu nachádzať bloky zástavby s odlišnou 
intenzitou zástavby. Z hľadiska ich dostavby sa požaduje  rešpektovať typický charakter 
bloku. V určitých prípadoch – zvýraznenie nároží, nadstavby - môže dôjsť k vyššej 
intenzite využitia pozemku v porovnaní s okolitou existujúcou zástavbou. Určujúce sú 
však regulatívy (stavebná čiara, výška, odstupy a pod.) vyplývajúce z existujúcej stavebnej 
štruktúry bloku 
Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre  je potrebné pri dotváraní území vo 
vnútornom meste rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých typov existujúcej 
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zástavby a nie je možné ho generalizovať stanovením jednotnej regulácie intenzity 
využitia pre celú stabilizovanú funkčnú plochu. Táto úloha musí byť jednoznačne riešená 
na podrobnejšej zonálnej úrovni. 
V rámci jednotlivých funkčných plôch sa vyskytujú stabilizované územia so zástavbou 
mestského typu, komplexy zástavby, areály a územia izolovanej zástavby, najmä bytové 
domy sídliskového typu a enklávy rodinných domov.  
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). 
 

2.2.3. Regulácia  využitia jednotlivých plôch rozvojových území 

Tab.1. Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre centrum mesta - mestská časť Staré Mesto 

Kód 
regul. 

IPP 
max. 

Kód 
funkcie 

Názov urbanistickej 
funkcie 

Priestorové usporiadanie IZP 
max. 

KZ 
min. 

K 3,0 501 Zmiešané územia 
bývania a občianskej 
vybavenosti  

zástavba mestského typu 0,30 0,30 

201 OV celomestského a 
nadmestského 
významu 

zástavba mestského typu 
 

0,50 0,15 

0,43 0,15 

0,38 0,20 

M 
 
 
 
 

3,6 
 
 
 
 

501 Zmiešané územia 
bývania a občianskej 
vybavenosti  

intenzívna zástavba mestského typu 
 

0,30 0,25 

zástavba mestského typu na územiach 
s environmentálnou záťažou ( na sanovaných 
plochách s chemickým zamorením podložia) ** 

0,42 0,25 

201 OV celomestského a 
nadmestského 
významu 

intenzívna zástavba OV v uzloch urbanistickej 
štruktúry CMC (napr. komplexy administratívno-
obslužné, obchodné, kultúrno- spoločenské) s 
lokalizáciou výškových objektov  

0,30 0,25 

0,28 0,25 

intenzívna zástavba OV na územiach 
s environmentálnou záťažou (na sanovaných 
plochách s chemickým zamorením podložia) ** 

0,60 0,10 

* predpriestory  príp. priestory nad  dopravnými zariadeniami - Hlavná stanica  
** zástavba v územiach s environmentálnou záťažou (chemické zaťaženie územia) – zóna 
Pribinova, zóna Chalupkova 
Poznámka: v priestorovom usporiadaní rešpektovanie výškových limitov zástavby MPR a 
pamiatkového územia CMO 
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Tab.2. Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vnútorné mesto – mestské časti Ružinov 

Kód 
regul. 

IPP 
max. 

Kód 
funkcie 

Názov 
urbanistickej 
funkcie 

Priestorové usporiadanie IZP 
max. 

KZ 
min. 

M 3,6 201 OV 
celomestského 
a 
nadmestského 
významu 

zástavba  formou výškových objektov v uzlových 
priestoroch mestskej štruktúry a v rámci celej 
hierarchie mestských centier  

0, 30 0,25 

komplexy OV 0,28 0,25 

intenzívna zástavba OV na územiach 
s environmentálnou záťažou ( na sanovaných 
plochách s chemickým zamorením podložia) ** 

0,52 0,10 

intenzívna zástavba OV v priestoroch v dopravných 
uzlov medzinárodného významu* 

0,6 0,10 

501 Zmiešané 
územia 
bývania 
a občianskej 
vybavenosti  

rozvoľnená zástavba 0,27 0,35 

zástavba mestského typu na územiach 
s environmentálnou záťažou (na sanovaných plochách 
s chemickým zamorením podložia ** 

0,38 0,25 

intenzívna zástavba OV v priestoroch v dopravných 
uzlov medzinárodného významu* 

0,50 0,30 

* predpriestory  príp. priestory nad dopravnými zariadeniami –Železničná stanica  Filiálka, 
Železničná stanica Nové Mesto, Autobusová stanica Mlynské nivy 
** zástavba v územiach s environmentálnou záťažou (chemické zaťaženie územia) – 
Klingerka 

 
Výrez z Regulačného výkresu 

 
2.2.4. Regulácia funkčného využitia plôch  

V území zóny Pribinova sa nachádzajú funkčné plochy občianskej vybavenosti 
celomestského a nadmestského významu, zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti, plochy parkov, sadovníckych a lesoparkových úprav a plochy námestí a 
ostatných komunikačných plôch, pre ktoré platí nasledovná regulácia funkčného využitia:  
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C. 2. REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 201 

201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského 
významu s  konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. 
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. 
SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

- zariadenia administratívy, správy a riadenia 

- zariadenia kultúry a zábavy 

- zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 

- ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

- zariadenia verejného stravovania 

- zariadenia obchodu a služieb 

- zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti 

- zariadenia školstva, vedy a výskumu 

Prípustné - V území je prípustné umiestňovať najmä : 

- integrované zariadenia občianskej vybavenosti 

- areály voľného času a multifunkčné zariadenia 

- účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

- zeleň líniovú a plošnú  

- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu - V území je prípustné umiestňovať  v obmedzenom 
rozsahu najmä :   

- bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzemných podlažných plôch  funkčnej plochy 

- zariadenia športu, telovýchovy a voľného času 

- vedecko – technické a technologické parky   

- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene   

- zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb  

- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane 
komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností 

neprípustné  - V území nie je prístupné umiestňovať najmä : 

- zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 

- rodinné domy 

- areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 



 

18 
 

- skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 

- autokempingy  

- stavby na individuálnu rekreáciu  

- zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

ZMIEŠANÉ ÚZEMIA 501 

501 zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania 
a občianskej vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na 
rozvojových osiach, s dôrazom na vytváranie mestského prostredia a zariadenia 
občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia centier a mestských 
tried.  
Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach 
vonkajšieho mesta  málopodlažná zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí do 70 % 
celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Zariadenia 
občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým ako vstavané zariadenia 
v polyfunkčných objektoch.  
Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné 
a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 
SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

- polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti  

prípustné 
V území je prípustné umiestňovať najmä : 

- bytové domy 

- zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia centier 
a mestských tried: 

- zariadenia administratívy, správy a riadenia 

- zariadenia kultúry a zábavy 

- zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 

- ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

- zariadenia verejného stravovania 

- zariadenia obchodu a služieb 

- zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti 

- zariadenia školstva, vedy a výskumu 

- zeleň líniovú a plošnú 

- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 
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prípustné v obmedzenom rozsahu 
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä : 

- rodinné domy 

- zariadenia športu 

- účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

- zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie 

- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane 
komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácnosti 

neprípustné  
V území nie je prípustné umiestňovať najmä:  

- zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 

- areálové zariadenia občianskej vybavenosti s vysokou koncentráciou osôb a nárokmi na 
obsluhu územia 

- zariadenia veľkoobchodu 

- autokempingy 

- 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 významu 

- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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ÚZEMIA DOPRAVY A DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI 703 

703 plochy zariadení vodnej a leteckej dopravy 
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia určené pre umiestnenie stavieb a zariadení, ktoré slúžia pre prevádzku  
A  - leteckej dopravy 
B  - vodnej dopravy 
SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 
A 

- dráhový systém 

- odbavovacie plochy 

- terminály pre osobnú dopravu  

- cargo terminály 

- údržba lietadiel 

- technicko-prevádzkové služby súvisiace s funkciou 

B  

- prístavy osobnej a nákladnej dopravy  

prípustné 
V území je prípustné umiestňovať najmä : 
A 

- zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou 

- odstavné plochy, parkoviská a parkinggaráže 

- zariadenia a vedenia technickej  a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia  

B 

- zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou 

- parkoviská a garáže súvisiace s funkciou 

- sklady, skladové plochy a prevádzky súvisiace s funkciou 

- zariadenia a vedenia technickej dopravnej  a vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä : 
A+B  

- byty v objektoch funkcie – služobné byty 

- zeleň líniovú a plošnú 

neprípustné  

- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE 1110 

1110 parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 
 PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene, ale aj plochy zelene s úpravou 
lesoparkového charakteru 
SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

- parky 

- sadovnícka plošná a líniová zeleň 

- lesoparkové úpravy  

prípustné 
V území je prípustné umiestňovať najmä : 

- vodné plochy  

prípustné v obmedzenom rozsahu 
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä : 

- pobytové lúky  

- ihriská a hracie plochy 

- drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou 

- náučne chodníky, turistické a cyklistické trasy 

- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej 
plochy 

 neprípustné  

- parkinggaráže nad terénom 

- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 
Námestia a ostatné komunikačné plochy: 

Námestia a ostatné komunikačné plochy sú verejne prístupné nezastavané plochy v 
meste ohraničené inými funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je možné umiestňovať 
zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, podzemné parkovacie garáže, podjazdy,  
podchody pre chodcov, prevádzky občianskej vybavenosti určenej pre širokú verejnosť. 
Súčasťou plôch námestí a koridorov sú spravidla: zeleň, mestský mobiliár, prvky 
verejného osvetlenia, prvky dopravného značenia, výtvarné umelecké diela. 
 

2.2.5. Určenie častí územia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť ÚPN zón (ÚPN Z) 
Pre spodrobnenie regulatívov stanovených na úrovni ÚPD obce, pre potreby 
územnoplánovacej praxe, usmerňovanie vlastníkov nehnuteľností a potenciálnej 
investičnej činnosti  na území Bratislavy a jej mestskej časti Staré mesto je potrebné 
zabezpečiť prehĺbenie územného plánu mesta spracovaním zonálnej dokumentácie pre 
územia zóny Pribinova. 
 
 V dotyku s riešeným územím je spracovaná nasledovná zonálna dokumentácia:  
ÚPN zóny Chalupkova, schválená VZN č. 1/2018 dňa 6.2.2018  
5. Vymedzenie riešeného územie 
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a. Územie širších vzťahov 
Územie širších vzťahov je vymedzené z juhu ulicou Einsteinova, z východu 
Prístavným mostom v pokračovaní na Bajkalskú ulicu, zo severu Záhradníckou 
ulicou v pokračovaní na Mickiewiczovu ulicu, Obchodnú ulicu a Kapucínsku ulicu a 
zo západu Staromestskou ulicou a mostom SNP.   

 
b. Riešené územie 

Riešené územie je vymedzené ulicou Dostojevského rad, Landererova, Prístavná, 
železničnou vlečkou v Zimnom prístave, Nábrežím Dunaja a Starým mostom. 

 

 
 

6. Požiadavky na variantnosť riešenia 

Urbanistická štúdia bude riešená invariantne s možnosťou riešenia vybraných častí 
riešeného územia variantne. Variantnosť lokalitných zmien overí rozdielne funkčné 
využitie a intenzitu využitia vybraných lokalít.  
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7. Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie 

 
a. Zhodnotenie z hľadiska širších vzťahov a väzieb 

Zhodnotiť polohový potenciál záujmovej zóny v celomestskom kontexte z hľadiska 
celomestskej koncepcie a kompozície. Zhodnotiť väzby pravobrežnej a ľavobrežnej časti 
riešeného územia na širšie urbanizované územie a prírodné zázemie v kontexte významu 
rieky Dunaj i významu lokality samotnej. Riešiť väzby územia zóny Pribinova na historické 
centrum, zónu Chalupkova, Mlynské nivy, Nové Lido a zónu Zimného prístavu z hľadiska 
funkčno - prevádzkových väzieb, dopravných prepojení a zabezpečenia technickej 
infraštruktúry. 
 

b. Analýza východiskového stavu, aktivít, problémových javov a limitov v území 

Analyzovať: 
 problémové otázky a strety záujmov 
 Limity dopravné , inžiniersko - technické,  
 Územné limity zahŕňajúce vlastnícke vzťahy v území a povolené investičné zámery 
 Environmentálne limity vyplývajúce zo záujmov ochrany prírody a krajiny a limity 

využitia územia a odvodu povrchových zrážkových vôd vyplývajúce z možných 
environmentálnych záťaží v území 

 
c. Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania a funkčného využitia 

územia 
i. Regulatívy funkčného využitia -  v území uvažovať ťažiskovo s mestotvornými 

funkciami ako občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu a zmiešané územia  bývania a občianskej vybavenosti, 
zodpovedajúcimi významu jedinečnej lokality na území mesta. Uvažovať aj 
s funkciami parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy a plochy námestí 
a ostatných komunikačných plôch. 

 
ii. Regulatívy priestorového usporiadania – vzhľadom na celomestský význam 

predmetnej lokality ako súčasti nového centra mesta v priamej nadväznosti 
na celomestské centrum s charakteristickou blokovou mestskou štruktúrou, 
uvažovať s regulatívmi určenými v ÚPN hl. m. SR pre intenzívnu zástavbu 
mestského typu s charakterom blokovej zástavby a zástavbu formou 
výškových objektov. 

 
iii. Regulatívy udržateľných mestských priestorov - Podporiť mestotvornú os 

Pribinovej ulice ako ťažiskový verejný priestor predmetnej zóny doplnený 
intímnymi námestiami a vzájomnými prepojeniami ulíc. Podporiť pešie a cyklo 
prepojenia v rámci zóny na nábrežný priestor Dunaja, zónu Chalupkova, PZ 
CMO a Zimný prístav a ďalšie kontaktné zóny. Vnímať nábrežný priestor ako 
hodnotný prírodný fenomén a zabezpečiť kontinuálne pokračovanie 
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nábrežnej promenády. Navrhnúť hierarchizáciu verejného priestoru s 
ohľadom na jeho charakter, funkčné využitie, význam a mierku. Budovanie 
priestoru zóny ako kultúrno-oddychového mestského územia s (dopravným) 
napojením na turistické zóny centra mesta. 

Rešpektovať princípy mobility: 
 Maximalizovanie podielu atraktívneho a bezbariérového verejného priestoru 

prístupného pre všetkých chodcov 
 Minimalizovanie tvorby verejných priestorov s obmedzeným prístupom verejnosti 

(ak to nemá v návrhu opodstatnenie využitia). 
 Minimalizovanie kolíznych miest medzi chodcom a vozidlami (križovatiek). 
 Vytvárania zón s obmedzeným prístupom vozidiel (obytná zóna) – pešie zóny. 

Rešpektovať požiadavky na bezpečnosť a zdravotnú funkciu verejných 
priestorov: 

 Vytvorenie bezpečného verejného priestoru použitím dostatočného osvetlenia 
bez neviditeľných a tmavých kútov, tvorba aktívneho parteru. 

 Obmedzenie pohybu vozidiel v úrovni chodcov ( nízkoemisné zóny). 
 Vytvorenie detských ihrísk, športovísk a oddychových zón pre staršie skupiny 

obyvateľov.  
 Minimalizovanie dopravného hluku a svetelného smogu v obytných zónach 
 Kompaktné situovanie zberných miest pre odpad a bioodpad. 

Použiť princípy na podporu identity a atraktivity prostredia: 
 Návrh verejného priestoru v ľudskej mierke s prvkami na podporu jednoduchej 

orientácie v priestore 
 Vytvorenie podmienok pre aktívny parter orientovaný do verejného priestoru 

(prevádzky, obchody, inštitúcie, atp.), resp. minimalizovanie slepých okrajov 
objektov. 

 Použitie kvalitných a trvanlivých materiálov, povrchov a mobiliáru vo verejnom 
priestore s typickou unifikáciou. 

 Aplikácia akcentov / špecifických prvkov/ umenia vo verejnom priestore na 
priestorovo významných miestach. 

 
iv. Regulatívy ochrany kultúrno historických hodnôt  

 rešpektovať  a chrániť nehnuteľné a hnuteľné národné kultúrne pamiatky 
v území, ich ochranné pásma, rešpektovať Pamiatkovú zónou Centrálna 
mestská oblasť (PZ CMO) vrátane jej obalových pásiem a rešpektovať 
pamätihodnosti v území. 

 pri národných kultúrnych pamiatkach rešpektovať okrem ich hmotovej 
substancie aj ich bezprostredné okolie (10 m), v ktorom sa nesmú 
umiestňovať objekty a aktivity vplývajúce rušivo na výzor a funkciu NKP, 

 eliminovať podľa možností dynamickú aj statickú dopravu v blízkosti NKP a 
prispievať tým k vytváraniu kultivovaného prostredia, 

 pešie trasy v riešenom území viesť podľa možností v dotyku s pamiatkovo 
chránenými objektmi, čím sa zvýši atraktívnosť trás a zároveň sa prispeje k 
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lepšej prezentácii pamiatkového fondu a zvyšovaniu kultúrneho 
povedomia obyvateľov aj návštevníkov zóny. 

 
 

d. Urbanistická kompozícia 

Urbanistickú kompozíciu riešiť ako celok v nadväznosti na kontaktné zóny a s ohľadom na 
polohu zóny v ťažisku Celomestského centra, v nadväznosti na historické centrum, na 
nábrežnú zónu a rieku Dunaj ako hlavnú kompozičnú os mesta, hlavnú priehľadovú os 
Čulenovou ulicou na Kamzík, sekundárnu os Pribinovej ulice ako priehľadovú os na 
hradný kopec s historickou dominantou Bratislavského hradu,  vnútorný dopravný okruh 
a špecifickú zónu Zimného prístavu. Zachovať a podporiť v zóne stanoviská v rámci 
verejných priestorov s priehľadmi na PR, PZ CMO a NKP. 
 

e. Zhodnotenie z hľadiska ochrany pamiatok, pamiatkových území a ich 
ochranných pásiem, pamätihodností a archeologické hľadisko 

Rešpektovať zákon č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a zásady pamiatkovej 
ochrany pri dotváraní príp. zhodnotení riešených území. 
Rešpektovať pamiatkovú zónu Centrálna mestská oblasť (PZ CMO) Bratislava - Zásady 
ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Bratislava - Centrálna mestská oblasť. 
 
Rešpektovať a chrániť kultúrno – historické dedičstvo – vyhlásené národné kultúrne 
pamiatky (NKP) vrátane ich prostredia, pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich 
ochranné pásma vrátane ich krajinného kontextu (siluety, panorámy), historické 
technické diela a pamätihodnosti.  
 
Národné kultúrne pamiatky v území: NKP - Sklad bratislavského prístavu č.7 na 
Pribinovej, NKP Starý dom lodníkov, Prístavný sklad č. 17 na Prístavnej ulici, NKP Zimný 
prístav – severný a južný bazén s hranami móla, NKP Prečerpávacia stanica odpadových 
vôd, technologické zariadenie, NKP dva portálové žeriavy a NKP remorkér Šturec, NKP 
lodná dielňa, NKP lodný výťah, NKP Umelecká beseda na Dostojevského rade č.2, NKP 
Starý most. 
 
Pamätihodnosti Bratislavy v území: býv. objekt Ministerstva financií (dnes MV SR) s číslom 
BA-I.-E.1 a pomník M.R. Štefánika s číslom BA–VIII.-A.33. 

Rešpektovať ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (NKP) 
zapísaných do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu: 

 Ochranné pásmo NKP - Umelecká beseda na  Dostojevského rade, 
 Ochranné pásmo NKP - Zimný prístav, vyhlásené 4.2.2021. (Dňa 4.3.2021 bolo 

proti nemu podané odvolanie, ktoré sa v súčasnosti rieši na MK SR.) 
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f. Zhodnotenie verejného dopravného vybavenia územia 
i. Napojenie na nadradené systémy dopravného vybavenia v zmysle koncepcie 

určenej v ÚPN hl. M. SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov 
ii. Zabezpečenie dopravnej obsluhy územia, nárokov na dynamickú a statickú 

dopravu. Riešenie statickej dopravy v súlade s výpočtom podľa aktuálne 
platnej STN 73 6110 a navrhnutej urbanizácie územia preukázať pokrytím na 
pozemku stavby, primárne v podzemných podlažiach. 

iii. Preverenie pripojenia územia na systémy verejnej hromadnej dopravy 
vrátane posúdenia prístupu k zastávkam MHD v izochrónach  pešej 
dostupnosti nepresahujúcej 5 min. chôdze 

iv. Posilnenie MHD v území zóny Pribinova v napojení na jestvujúce trasy MHD 
ako aj výhľadové možnosti rozšírenia trasovania MHD z/do danej lokality 

v. Spracovanie dopravno – kapacitného posúdenia dotknutých križovatiek 
v hodnotení širších dopravných vzťahov pri rešpektovaní aktuálne platnej 
Metodiky dopravno – Kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných 
projektov na cestnú infraštruktúru (Magistrát hl. m. SR Bratislavy) 

vi. Systém peších trás s minimálnou šírkou chodníka 1,5m pre jeden smer 
pohybu, rozptylových priestorov, odstavných plôch pre cyklistov a cyklotrás 
segregovaných od peších trás v čo možno najväčšom rozsahu. 

vii. Rešpektovanie aktuálne platných technických noriem, vyhlášok a manuálov 
pre projektovanie dopravného vybavenia. 

viii. Rešpektovať prijaté dopravné riešenia/pripojenia povolených stavieb v 
riešenom území 

ix. Zhodnotenie potreby riešenia protihlukových opatrení na minimalizáciu hluku 
pochádzajúceho z dopravy pri dodržaní vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia. 

 
g. Zhodnotenie verejného technického vybavenia územia 

i. Napojenie na nadradené systémy technického vybavenia v zmysle koncepcie 
mesta vo všetkých funkčných systémoch /voda, kanál, odvádzanie dažďových 
vôd, elektrina, plyn, teplovody, telekomunikácie, kolektorizácia/ 

ii. Ochrana územia pred povodňami 

Rešpektovať ľavostrannú protipovodňovú ochrannú hrádzu mesta v lokalite 
Pribinova tvorenú nasledovnými časťami: 
 Ľavostranná ochranná hrádza Dunaja km 0,00 – 3,3871 (dĺžka línie 3,3871 km). V 

km 0,00 – 0,12189 je vybudovaný protipovodňový múr, ktorý je napojený na 
budovu čerpacej stanice Slovnaft (LUK OIL?). V km 0,110 sa protipovodňový múr 
zaväzuje do hrádze, ktorá začína prejazdnou rampou. Tento múrik je cca o 30 cm 
nižší ako hrádza, 

 A1 - pozdĺž Prístavnej ulice - parapetný železobetónový  múrik s korunou pri 
hladine Q1000 so zabezpečením km 3,387 – 4,070 (dĺžka línie 0,683 km) 
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 Košická - pod mostom Apollo – ochranná hrádza a zvýšený terén na hladinu Q1000 
s prvkami na osadenie mobilného hradenia km 4,070 – 4,596 ( dĺžka línie 0,526 
km)  

 Eurovea – medzi mostom Apollo a Starým mostom – po Sklad č. 7. ochranná hrádza 
s korunou vysoko prevyšujúcou Q1000, od Skladu č. 7. pod Starý most je zvýšený 
terén na hladinu Q1000 s prvkami na osadenie mobilného hradenia km 4,596 – 
5,350 (dĺžka línie 0,543 km) 

iii. Zhodnotenie súčasného stavu manažmentu zrážok riešeného územia (typ 
odkanalizovania, drenážne systémy) a návrh riešenia s cieľom zadržať zrážky v 
území kde dopadli s ohľadom na adaptačno-mitigačné opatrenia na zmenu 
klímy 

iv. Odkanalizovanie nových urbanizovaných území riešiť delenou kanalizáciou 
v. Združovanie nadzemných a podzemných inžinierskych sietí (kolektorizáciou v 

telesách chodníkov alebo ciest, združovaním trakčných vedení a osvetlenia a 
pod.) 

 dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších 
predpisov, jeho vykonávacích predpisov a prislúchajúcich noriem, 

 dodržiavať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, 

 
h. Urbanistická ekonómia 

Použiť ukazovatele intenzity využitia územia pre výpočet kapacít v území: 
celková výmera podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby v regulovanom území (v m2) 
= IPP x výmera vymedzeného územia  (v m2), 
celková výmera zastavanej plochy objektmi v regulovanom území (v m2) = IZP x výmera 
vymedzeného územia (v m2),  
celkový objem nadzemnej aj podzemnej časti zástavby (v m3) = IZÚ (v m3/ha) x výmera 
vymedzeného územia (v ha), 
celková výmera plôch zelene vo vymedzenom území = KZ x výmera vymedzeného územia 
(v m2). 
 
Pri členení územia na menšie regulačné bloky uviesť aj čiastkové bilancie pre každý 
regulačný blok v území. 
 
Uviesť bilancie nasledovných ukazovateľov: 
index objemového zaťaženia územia na ha (IZÚ) je ukazovateľ intenzity využitia územia, 
ktorý vyjadruje pomer celkového stavebného objemu zástavby (jej nadzemnej aj 
podzemnej časti) v m3, k celkovej výmere vymedzeného územia v ha. Je ako významný  
ukazovateľ uplatnený pri stanovovaní nárokov miery využitia územia v centre mesta, lebo 
vyjadruje aj nároky na rozsah podzemnej časti zástavby. Keďže prostredníctvom tohto 
ukazovateľa je možné jednoducho stanoviť rámcový objem zástavby v rozvojovom území, 
je podkladom pre orientačné odvodenie nadväzných nárokov (napr. energetických), 
hustota zamestnanosti (HZ) je uplatnená (v tomto prípade) ako potenciál pracovných 
príležitostí na ha konkrétneho rozvojového územia. Predstavuje jednu z hlavných  
charakteristík centra mesta. 
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i. Návrh VPS 

Požiadavky na vymedzenie parciel pre verejnoprospešné stavby - rešpektovať 
verejnoprospešné stavby v území: 

- Územná rezerva pre koľajovú dopravu  
- Trolejbusové trate vedené v území 
- Hlavné cyklistické trasy 
- NET Pribinova - Košická 
- Meniareň Martanovičova 

V prípade, že je plánované zatriedenie objektov pozemných komunikácií alebo ich častí v 
riešenom území v zmysle Cestného zákona do siete pozemných komunikácií/miestnych ciest 
na území hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame, aby  bola táto požiadavka zahrnutá a 
náležite zdokumentovaná v požiadavkách verejného dopravného vybavenia Návrhu UŠ zóny.      

 
j. Zhodnotenie a návrh základných demografických a sociálno-ekonomických 

údajov 

Vymedzenie riešeného územia sa nachádza v bratislavských okresoch I a II, v mestských 
častiach Staré Mesto a Ružinov. Zasahuje do troch 3 základných sídelných jednotiek (ďalej len 
“ZSJ”), ktorými sú ZSJ 2799350 Pribinova ulica (Okres Bratislava I, MČ Staré Mesto), ZSJ 
2042930 Chalupkova (Okres Bratislava I, MČ Staré Mesto) a ZSJ Prístav 2043230 (Okres 
Bratislava II, MČ Ružinov). Údaje na úrovni ZSJ sa zisťujú raz za 10 rokov pri Sčítaní obyvateľov, 
domov a bytov (ďalej len “SODB”). K 1. 2. 2022 neboli údaje za ZSJ zo SODB 2021 k dispozícii. 
Posledné údaje sú zo SODB 2011. Vzhľadom na dlhší časový horizont, neaktuálnosť údajov a 
dynamicky sa rozvíjajúce územie nebudeme s týmito údajmi počítať. Ďalší z dôvodov je, že 
SODB 2011 vykazuje pri ZSJ Pribinova ulica a ZSJ Chalupkova 0 trvalo bývajúcich obyvateľov a 
len 2 trvalo obývané domy. 
Vo vymedzenom území sa nachádzajú alebo do územia zasahujú ulice: Čulenova, 
Dostojevského rad, Košická, Krupkova, Landererova, Most Apollo, Olejkárska, Pribinova, 
Prístavná, Starý Most. 
Vymedzené územie aktuálne slúži najmä ako centrum obchodu a služieb, bývanie, kultúra a 
administratíva. V lokalite sa nachádza jedna z najvyšších budov Bratislavy – Tower 115, ktorá 
slúži na kancelárske účely a taktiež nákupné centrum Eurovea. Z toho vyplýva vyššia 
koncentrácia denne prítomného obyvateľstva. Najvyššia koncentrácia trvale bývajúceho 
obyvateľstva je v budovách Panorama Towers (predtým Panorama City), ktoré ponúkajú 
obytnú ale aj kancelársku funkciu. 
Zdrojom základných údajov o počte bytov a o počte obyvateľov je Kataster nehnuteľností, 
Register obyvateľov a oficiálne údaje poskytnuté priamo od developerov. 
Počet trvale bývajúcich obyvateľov vo vymedzenom území sa odhaduje zhruba na 295 
obyvateľov (Tab. 1). Z toho 64 obyvateľov je v predproduktívnom veku (0 – 14) s podielom 
21,69 %. Najvyššie zastúpenie majú produktívni obyvatelia (15 – 64), ktorých je 201, resp. 
68,14 %. A najmenej početnou je poproduktívna zložka, ktorú tvorí 30 obyvateľov, čo 
predstavuje 10,17 % z celkového počtu obyvateľov. 
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Tab. 1 Počet a vekové zloženie obyvateľov 
Vek 0 – 14 15 – 64 64 a viac Spolu 

Počet obyvateľov 64 201 30 295 
Podiel obyvateľov 21,69 68,14 10,17 100,00 

Zdroj: Register obyvateľov 2019 
Vo vymedzenom území sa nachádzajú 3 oblasti s trvale bývajúcimi obyvateľmi:  

 Eurovea, 
 Panorama Towers, 
 Prístav (do úvahy berieme len časť, ktorá zasahuje do riešeného územia). 

Spolu sa v celom území nachádza približne 825 bytov (Tab. 2), z toho 213 bytov je v Eurovei, 
605 bytov je v Panorama Towers a 7 bytov je v časti Prístav (juhovýchodná časť vymedzeného 
územia). Obložnosť bytov (podiel počtu obyvateľov a počtu bytov) sa pohybuje v intervale 
0,22 – 1,00. Priemerná obložnosť bytu vo vymedzenom území je 0,36. 
 
Tab. 2 Počet obyvateľov, bytov a obložnosť bytov 

Územie Eurovea Panorama 
Towers Prístav Spolu 

Počet bytov 213 605 7 825 
Počet obyvateľov 46 242 7 295 

Obložnosť 0,22 0,40 1,00 0,36 
Zdroj: Register obyvateľov 2019, Kataster nehnuteľností, www.panoramacity.sk 

 
V súčasnosti prebieha vo vymedzenom území výstavba viacerých objektov s aj rezidenčnou 
funkciou. Vo výstavbe sú projekty ako Eurovea Tower (389 rezidencií), Eurovea Riverside (96 
rezidencií) alebo Ganz House (66 rezidencií), ktoré sú súčasťou štvrte Eurovea City 
(www.euroveacity.sk). Len v tejto štvrti sa tak navýši počet rezidencií o viac ako 550. Do 
budúcnosti to znamená zvyšovanie počtu trvale bývajúcich obyvateľov ale aj vyšší počet 
denne prítomného obyvateľstva. Môžeme predpokladať prisťahovanie sa ekonomicky 
aktívnych obyvateľov v produktívnom veku a s vyšším stupňom dosiahnutého vzdelania. 
Odhadovaný počet zamestnancov a pracovníkov v Euroveacity je približne 40 000, čím sa zvýši 
počet pracovných miest. Počet pracovných miest zvýši aj administratívna budova Triangel, 
ktorá sa bude nachádzať vo východnej časti vymedzeného územia a mala by byť dokončená 
v roku 2027. Odhadovaný počet denných návštevníkov je približne 65 000. V zhruba 1 500 
bytoch by malo bývať 3 000 rezidentov. Budovy v spomínanej štvrti by mali byť dokončené v 
roku 2023, resp. 2024 (Ganz House). 
V rámci širších vzťahov predpokladáme vysoký nárast počtu obyvateľov a pracovných miest 
aj v susednej ZSJ Chalupkova, ktorá čiastočne zasahuje do vymedzeného územia. V danej ZSJ 
evidujeme viacero projektov s kancelárskou alebo rezidenčnou funkciou ako napríklad Sky 
Park, Metropolis alebo Portum. 
Pri tak dynamickom rozvoji, ktorý predpokladá zvyšujúci sa počet trvale aj denne prítomného 
obyvateľstva, budú pravdepodobne vo vymedzenom území chýbať objekty občianskej 
vybavenosti vo sférach – školstvo, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť. 
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k. Zhodnotenie z hľadiska ochrany a starostlivosti o životné prostredie, ochrany 
a tvorby prírody a krajiny v urbanizovanom prostredí, udržateľnosti a adaptácie 
na zmenu klímy. 

Riešené územie 1. etapy nachádzajúce sa na ľavom brehu Dunaja nedisponuje aktuálnym 
kvantitatívnym a kvalitatívnym zhodnotením zelene s komplexným konceptom v nadväznosti 
na širšie vzťahy. Okrem zeleného nábrežia Dunaja pred Euroveou, v danom území absentuje 
väčšia, kvalitná plocha zelene v podobe parku, parčíka, ktorá by plnila krajinno-ekologickú 
ako aj  pobytovú funkciu. Vzhľadom na víziu koncepčného smerovania riešeného verejného 
priestoru v zmysle jeho oživenia je potrebné jeho zatraktívnenie aj prostredníctvom 
kvalitných, oddychových zelených plôch, ktoré sú okrem iného najvhodnejšie adaptačno-
mitigačné opatrenia na prebiehajúce klimatické zmeny. Pre udržateľnú kvalitu životného 
prostredia v riešenom území a jeho širších vzťahoch je potrebné, aby daná urbanistická štúdia 
priniesla jasnú koncepciu kvalitnej zeleno-modrej infraštruktúry, od ktorej sa odvíja množstvo 
poskytovaných ekosystémových služieb, v podobe zmiernenia horúčav, infiltrácia zrážkovej 
vody, znižovanie znečistenia ovzdušia elimináciou drobných prachových častíc, podpora 
mestskej biodiverzity, prínosy v podobe vytvárania lepších podmienok pre zdravší život a 
celkovú duševnú a fyzickú pohodu („well-being“)  obyvateľov. 
 
Ciele urbanistickej štúdie Pribinova z hľadiska životného prostredia a jeho kvality: 

 Zhodnotenie východzieho kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu prítomnej vegetácie 
(vrátane zelených striech a stien) a jej miera kompaktnosti v zmysle zelenej 
infraštruktúry s napojením na širšie vzťahy riešeného územia Etapa II. ako aj mimo 
riešeného územia 

 Zhodnotiť stav navrhovanej zelene zo známych investičných zámerov v území 
z hľadiska kvality a podpory zelenej infraštruktúry. 

 Na základe predchádzajúceho stanoviť urbánno-ekologický potenciál riešeného 
územia v synergii s jeho rozvojom 

 Stanoviť oblasti s „kritickou“ zeleno-modrou infraštruktúrou t.j. zeleno-modrá 
infraštruktúra, ktorá je kľúčová pre zachovanie (resp. obnovenie) konektivity a 
kontinuity zelene v širších vzťahoch riešeného územia 

 Navrhnúť priestorové rozmiestnenie zeleno-modrej infraštruktúry a jej kvantity v 
riešenom území s cieľom maximalizácie aplikovania udržateľných, adaptačno-
mitigačných opatrení na zmenu klímy v súbehu s rešpektovaním hmotovo-
priestorového usporiadania riešeného územia a jeho širších vzťahov  

 Uplatniť manažment zrážkovej vody v zmysle princípov trvalo udržateľného 
drenážneho systému pre hospodárenie so zrážkovovu vodou - návrh vhodných 
vodozádržných opatrení v území ako napr. otvorené vsakovacie priekopy, retenčné 
nádrže, infiltračné zariadenia a vegetačné strechy, ktoré budú navrhované v súlade s 
priestorovým rozmiestnením zelene v riešenom území 
 zrážkovú vodu z plochy využívať prioritne na zasakovanie v území a zároveň na 

zavlažovanie zelených prvkov infraštruktúry verejného priestoru 
 vyhodnotiť vhodnosť riešenia odvádzaných zrážkových vôd v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a s rešpektovaním hydrogeologických a odtokových 
pomerov dotknutého územia  a z hľadiska prípadných environmentálnych záťaží v 
území  
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 zohľadniť na výslnných stenách možnosť realizácie “zelených stien” - vegetácie na 
konštrukciách pre potrebu ochladzovania steny budov a zníženie prehrievania 
sálavým teplom z fasád do okolia, v prípade striech so sklonom do 20° preferovať 
vegetačné semi-intenzívne / extenzívne strechy 

 komunikácie, parkovacie plochy riešiť s uprednostnením priepustných materiálov 
a využívaním materiálov svetlých farieb 

 Navrhnúť kvalitatívny rámec zeleno-modrej infraštruktúry ako funkčný, urbánno-
ekologický priestor v zmysle podpory mestskej biodiverzity vzhľadom na blízkosť 
prvkov ÚSES (prítomnosť biocentra Soví les a genofondovej lokality Sad Janka Kráľa z 
južnej strany, na pravom brehu Dunaja). Spomínané územia sú súčasťou 
Bratislavského dunajského parku a patria do širších vzťahov riešeného územia. 
 vytvárať plochy trojetážovej zelene so stromami, kríkmi, živými plotmi, trávnatými 

plochami so zastúpením druhov reprezentujúcich miestnu faunu a flóru s vysokou 
mierou odolnosti voči vlnám horúčav a obdobiam sucha 

 vytvárať kompaktné plochy vzrastlej zelene s rozlohou min. 1000m2 
 dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
 dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 
 dodržiavať VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 0 nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy v znení 
VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č. 11/2021, 

 dodržiavať ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov 

 
8. Požiadavky z hľadiska záujmov CO a obrany štátu 

Rešpektovať: 
 zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 
 vyhlášku MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie 

stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 
ochrany, 

 požiadavky týkajúce sa civilnej ochrany obyvateľstva uvedené v ÚPN hl. M. SR 
Bratislavy. 

 
9. Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania dokumentácie návrhu urbanistickej 

štúdie 
a. Textová časť – obsah textovej časti bude primerane reflektovať body tohto 

zadania 
b. Grafická časť – bude obsahovať nasledovné výkresy v príslušných mierkach 

i. Výkres širších vzťahov M 1:25 000  
ii. Výkres limitov M 1:5000 

iii. Výkres majetko-právnych vzťahov  M 1:2500 
iv. Komplexný urbanistický návrh M 1:2500  
v. Návrh priestorovej a funkčnej regulácie M 1:2500 
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vi. Návrh verejného dopravného vybavenia M 1:2000 
vii. Návrh verejného technického vybavenia M 1:2500 (jednotlivé systémy TI 

samostatne alebo vhodne združené) 
viii. Návrh ochrany prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES M 1:5000 

ix. Výkres zeleno-modrej infraštruktúry M 1:2500 
x. Výkres riešenia verejných priestorov M 1:1000 

xi. Priečne a pozdĺžne rezy riešeným územím v M 1:2500 a vybrané rezy 
riešenými uličnými verejnými priestormi v M 1:500 

xii. Riešenie vybraných uzlových priestorov M 1:500 
xiii. Verejnoprospešné stavby M 1:2000 
xiv. Návrh na zmenu ÚPN hl. m. SR Bratislavy M 1:10 000 

Schéma vyznačených rezov a uzlov vybraných verejných priestorov: 

 
 

Spracovaná urbanistická štúdia zóny Pribinova bude zodpovedať výnosom MF SR číslo 
55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a zákonu číslo 3/2010 Z. 
z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie s využitím číselníkov a kódovníkov ŠÚ 
SR.  
Štúdia bude spracovaná v digitálnej forme, kompatibilnej s informačnými technológiami 
používanými hlavným mestom SR Bratislava, ktoré vo svojom informačnom systéme 
prevádzkuje textové údaje vo formáte Microsoft Word, tabuľkové údaje vo formáte Microsoft 
Excel a databázové údaje vo formáte Microsoft Access a Microsoft SQL Server. Geografické t. 
j. grafické údaje sú prevádzkované v geografickom informačnom systéme (GIS) ArcGIS for 
Desktop.  
To v praxi znamená navrhnúť štruktúru geografickej databázy vo formáte súborovej / 
personálnej geodatabázy (prípadne vo formáte ESRI shapefile) kompatibilnej so systémom 
ArcGIS for Desktop, verzia 10.0 a vyššia. Do tejto geodatabázy je potrebné zozbierať, 
spracovať a uložiť všetky relevantné grafické a popisné údaje, ktoré sú potrebné pre 
vytvorenie všetkých požadovaných bilančných, tabuľkových a mapových výstupov. Mapové 
výstupy z predmetnej geodatabázy budú spracované vo formáte .MXD, aj .PDF. Súčasťou 
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spracovania bude taktiež užívateľská príručka (správa) s popisom jednotlivých vrstiev ich 
atribútov (ich významom a číslovaním resp. kódovaním). Všetky popisné informácie 
(vlastnosti jednotlivých prvkov) budú uložené v slovenskej národnej kódovacej stránke DOS 
alebo Windows East and Central Europe (852, 1250) prípadne Unicode (UTF-8).  
 
Geografická databáza bude spracovaná na podkladoch, ktoré má Metropolitný inštitút 
Bratislavy – Sekcia územného plánovania aktuálne k dispozícii vo formáte ArcGIS for Desktop:  
1. Aktuálna tematická katastrálnej mapa hlavného mesta SR Bratislava (stav k 1. dňu polroka 
začiatku úlohy),  
2. Ortofotomapa hlavného mesta SR Bratislava – rok 2019 (10 x 10 cm),  
3. Model budov 3D hlavného mesta SR Bratislava – rok 2017,  
4. Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS®) v rozsahu riešeného 
územia hlavného mesta SR Bratislava stav k 1.1.2015).  
Vlastné geografické údaje/vrstvy budú georeferencované do súradnicového systému S-JTSK 
Křovák East North (USGS, 5514 resp. 102067) v pracovných jednotkách metre s nominálnou 
presnosťou na dve desatinné miesta (3. trieda presnosti).  
Mapové výstupy budú spracované v mierke 1 : 1000, 1:5000, 1 : 10 000.  
 
Štúdia bude dodaná na digitálnych nosičoch (CD / DVD / BlueRay – ROM) v rozsahu textovej 
(Microsoft Word –.DOC, .DOCX), tabuľkovej (Microsoft Excel – .XLS, .XLSX) a mapovej časti 
(ArcGIS for Desktop – .MXD, .PMF) ako aj formáte .PDF pre Acrobat Reader DC. Prípadná 
fotodokumentácia existujúceho stavu bude dodaná vo formáte .JPG resp. PNG a bude 
pripojená k relevantnej geografickej vrstve.  
Výsledný dokument musí byť spracovaný tak, aby bol v plnom rozsahu publikovateľný na web 
stránke / GIS portáli hl. mesta SR Bratislavy. 
 

10. Zoznam východiskových podkladov 

 PHSR Bratislava 2030 
 Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, schválený Mestským 

zastupiteľstvom uznesením č. 123/2007 dňa 31.5.2007, v znení zmien a doplnkov 01, 
02, 03, 05, 06, 07 

 Územný generel sociálnej starostlivosti hl. m. SR Bratislavy, 2014 - uzn. č. 1637/2014 
zo dňa 03.07.2014 

 Územný generel školstva hl. m. SR Bratislavy, 2014 - uzn. č. 1637/2014 zo dňa 
03.07.2014 

 Územný generel dopravy hl. m. SR Bratislavy, 2015 - schválený uznesením MsZ č. 
406/21016 zo dňa 31.03.2016 

 Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy, 2009, odsúhlasený 
uznesením MsZ č. 689/2009 zo dňa 30.4.2009 

 Územný generel zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislavy, 2014  - uzn. č. 
1637/2014 zo dňa 03.07.2014 

 Územný generel bývania hl. m. SR Bratislavy, 2005 
 Územný plán zóny Chalupkova, 2018 
 Územný plán zóny Celomestské centrum – územie medzi Starým mostom 

a Prístavným mostom 
 Územné generely technickej infraštruktúry hl. Mesta SR Bratislavy(vodovod, 

kanalizácia, plyn elektrika) 
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 Aktualizácia územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta 
Bratislavy 

 Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Bratislava - Centrálna 
mestská oblasť vypracovaných Krajským pamiatkovým úradom Bratislava v r. 2015, 
schválených Pamiatkovým úradom SR stanoviskom č. PÚSR–2015/2222-
4/75082/POR zo dňa 28.10.2015 

 Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy, vzatá na 
vedomie Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 04. 2022 
uznesením č. 1222/2022 

 Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy (Uznesenie MsZ 09/2014 
 Koncepcia rozvoja verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo, aktualizácia 
 Koncepcia rozvoja vodnej dopravy SR, aktualizácia 
 Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 
 Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 
 Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava - Master plan Port - fáza II., 4/2020 
 Koncepcia rozvoja MHD pre r. 2013-2025 /HLMBA/ 
 Akčný plán ochrany pred hlukom bratislavskej aglomerácie /HLMBA/ 
 Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy /ÚHA/ 
 Atlas hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy (ÚHA) 
 Manuál pre osadzovanie predajných stánkov (ÚHA) 
 Manuál kontajnerových stanovíšť (ÚHA) 
 Manifest verejných priestorov (MIB) 
 Manuál verených priestorov - Princípy a štandardy (MIB) 

 
11. Prerokovanie urbanistickej štúdie 

a. v súlade so zákonom 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v 
znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR 55/2001 o UPP a UPD 

b. prerokovanie bude verejné - určenie rozsahu prerokovania je v kompetencii 
orgánov územného plánovania s ktorými bude spresnený rozsah prerokovania 
primerane podľa § 21 stavebného zákona:  

 
Požiadavky na prerokovanie urbanistickej štúdie 
1. Bratislavský samosprávny kraj 

P.O.BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
2. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 
3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy  
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

4. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
         Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
5. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Nám. SNP č. 33,  813 31 Bratislava 
6. Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky 

Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 
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7. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  
Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 

8. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
         Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 
9. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia  

Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 
10. Slovenský pozemkový fond 

 Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 
11. Krajský pamiatkový úrad Bratislava 

 Leškova 17, 811 04 Bratislava 
12. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave,  

Krajský dopravný inšpektorát, odbor dopravného inžinierstva  
         Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
13. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave 
         Radlinského 6, 811 07  Bratislava  
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m. Bratislava 

Ružinovská 8, P. O. BOX 26, 820 09 Bratislava 29 
 
Ostatné dotknuté subjekty: 
15. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 

Prešovská č. 48, 826 46 Bratislava 
16. Bratislavská teplárenská, a.s. 

Bajkalská 21/A, 829 05 bratislava 
17. Západoslovenská distribučná a. s. 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
18. Slovenské elektrárne, a.s. 

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2 
19. Slovenská elektrizačná a prenosová sústava a.s. 

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 
20. SPP – distribúcia, a. s.,  oddelenie stratégie siete - koncepcia a hydraulika MS 

Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26  
21. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava 

Karloveská 2, 842 17 Bratislava 
22. Slovak Telekom, a.s. 

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
23. Orange Slovensko a.s. 

Metodova 8, 821 08 Bratislava 
24. O2 Slovakia, s.r.o. 

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
25. UPC Broadband Slovakia s.r.o. 

Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
26. SWAN, a.s. 

Borská 6, 841 04 Bratislava 
27. SITEL spol. s r.o. 

 Kopčianska cesta 20/c, 851 01 Bratislava 
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28. Dopravný úrad, divízia civilného letectva 
      Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava  

29. Dopravný úrad, divízia vnútrozemskej plavby 
      Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava  

30. Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova  8, 813 61 Bratislava 

31. Slovenská správa ciest 
Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

32. Verejné prístavy, a.s. 
         Prístavná 776/10, 821 09 Bratislava 
33. Slovenská plavba a prístavy, a.s. 
         Horárska 938/12, 815 24 Bratislava 
34. Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava  
35. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
36. Cyklokoalícia 

Partizánska 2, 81103 Bratislava 
  
Orgány samosprávy: 
Hlavné mesto SR Bratislava 
37. Kancelária primátora 
       Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
38. Hlavný architekt  
       Uršulínska 6, 814 99 Bratislava 
 Magistrát hl. mesta SR Bratislavy: 
39. Oddelenie dopravného inžinierstva  
       Primaciálne námestie 1, P.O. Box 192, 814 99  Bratislava 
40. Sekcia životného prostredia, Primaciálne námestie 1, P.O. Box 192, 814 99  Bratislava  
41. Sekcia správy nehnuteľností, Primaciálne námestie 1, P.O. Box 192, 814 99  Bratislava  
42. Sekcia územného rozvoja, Oddelenie environmentalistiky a technickej infraštruktúry 
43. Sekcia výstavby, Primaciálne námestie 1, P.O. Box 192, 814 99  Bratislava 
  
Mestská organizácia: 
44. Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava 
       Uršulínska 6, 811 01 Bratislava 
  
Mestské časti Bratislavy: 
45. MČ Bratislava – Staré Mesto 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 
46. MČ Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 2 
47. MČ Bratislava – Petržalka 

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 
 
 


