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Úvod 

Dôvodom obstarania „Urbanistickej štúdie lokality Dúbravčice stred, Dúbravka" („UŠ Dúbravčice 

stred"), je záujem obyvateľov lokality, vlastníkov pozemkov, ako aj záujem Mestskej časti Bratislava 

-  Dúbravka v riešenom území získať komplexný územnoplánovací podklad pre záujmové územie 

Dúbravčice stred, ktoré je určené ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov ako 

rozvojové územie uzlového priestoru mestskej časti Dúbravka a súčasť líniového priestoru mestskej 

triedy Botanická ul. – Karloveská – priestor Krčace – Schneidera Trnavského – Saratovská 

s rozvetvením v uzle Lamačská brána (Bory) s plánovaným terminálom integrovanej osobnej 

prepravy. 

Záujmové územie UŠ sa nachádza na hranici Mestských častí Bratislava – Dúbravka a Bratislava -  

Devínska Nová Ves. V súčasnosti ho predstavujú značne devastované plochy starej skládky 

stavebného dopadu s náletovou zeleňou, plochy územia sú zanedbané a neudržiavané.  

Základným cieľom riešenia je vytvorenie plnohodnotného zmiešaného územia bývania a občianskej 

vybavenosti na hranici vnútorného a vonkajšieho mesta s prepojením na stabilizované dotknuté 

územie bývania a vybavenosti, vytvorenie urbanizovaného prostredia mestského sídla a jeho 

krajinného zázemia. 

Návrh zadania pre spracovanie UŠ Dúbravčice stred, bude verejne prerokovaný s dotknutými 

orgánmi štátnej správy, samosprávy, so správcami a vlastníkmi verejného dopravného 

a technického vybavenia územia a bude dopracovaný do podoby čistopisu, v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 a 3 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. 

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

A. Určenie špecifického účelu spracovania a použitia urbanistickej štúdie.  

Urbanistická štúdia Dúbravčice stred, MČ Bratislava – Dúbravka (ďalej len „UŠ") na základe riešenia 

špecifických urbanistických a architektonických problémov v území navrhne vhodné regulačné prvky 

na zonálnej úrovni.  

UŠ bude v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Stavebný zákon") a v súlade s výsledkami verejného 

prerokovania zároveň slúžiť ako podklad pre usmerňovanie investičnej činnosti v území a územné 

rozhodovanie stavebného úradu.  

Časť riešeného územia je ovplyvnená navážkou prevažne stavebného materiálu. 

B. Určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie.  

Hlavným cieľom riešenia UŠ Dúbravčice stred je overiť a zapracovať nové podnety vyplývajúceho 

zo širšieho územného kontextu v území, ktoré je v zmysle Územného plánu Hl. m. SR Bratislavy 

v znení zmien a doplnkov určené pre zmiešané územie bývania a občiansku vybavenosť. V lokalite 

Dúbravčice stred, ktorá sa nachádza v území – MČ Dúbravka vytvoriť zdravé sídelné prostredie pre 

kvalitný život v novom mestotvornom území významnej mestskej radiály. 

 

Po vykonaní prieskumov a rozborov dotknutého územia a zadefinovaní hlavných problémov a 

reálnych zámerov výstavby v zóne, sú hlavné ciele riešenia stanovené nasledovne:  

 

• zhodnotiť potenciál územia, určiť vhodné funkčné využitie jednotlivých častí riešeného 

územia a optimálnu mieru intenzity zástavby, príp. určiť nezastavateľné časti riešeného 

územia, 

• zosúladiť individuálne, skupinové a verejné záujmy v kontexte aktuálnych vlastníckych 

vzťahov k pozemkom a k nehnuteľnostiam, 
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• funkčne, priestorovo a kompozične zhodnotiť územie a vytvoriť podmienky pre 

formovanie polyfunkčného mestského prostredia s pracovnými príležitosťami, trvalým 

ale aj prechodným bývaním ,službami a inou doplnkovou vybavenosťou, plocchami 

a zariadeniami pre oddych a rekreáciu, 

• riešiť priestorovú kompozíciu a organizáciu územia v náročných geomorfologických 

podmienkach, zohľadniť vplyvy expirovanej navážky na možnosti využitia jednotlivých 

častí lokality, 

• navrhnúť komplexné zásady a princípy formovania mestskej štvrte a stanoviť regulatívy 

najmä funkčného a priestorového využitia územia,  

• navrhnúť možnosti etapizácie výstavby,  

• zvýšiť a zlepšiť kvalitu životného prostredia pre obyvateľov ale aj návštevníkov lokality a 

zabezpečiť ich ochranu pred nepriaznivými vplyvmi vhodnou priestorovou organizáciou 

územia a vhodným využívaním funkčných plôch,  

• zabezpečiť primerané zastúpenie plôch vzrastlej zelene,  

• zabezpečiť primeranú dopravnú obsluhu územia, vrátane riešenia širších dopravných 

vzťahov, peších a cykloturistických prepojení , 

• zabezpečiť optimálne riešenie statickej dopravy, s maximálnym využitím podzemných 

parkovacích garáží,  

• stanoviť zásady a princípy riešenia a skvalitnenia technickej infraštruktúry.  

C. Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej 

dokumentácie.  

Väzby vyplývajúce z rešenia a zo záväzných častí Územného plánu regiónu – Bratislavský 

samosprávny kraj: 

 

Nakoľko UŠ môže byť použitá ako koncepčný podklad pre zmeny a doplnky ÚPN  hl. m. SR 

Bratislavy je potrebné v maximálnej možnej miere rešpektovať i väzby vyplývajúce z riešenia a zo 

záväzných častí Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj, ktorý bol schválený 

uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 60/2013 zo dňa 20.9.2013, 

v znení zmien a doplnkov najmä: 

1.4.1.1. koncentrovať sídelný rozvoj predovšetkým do existujúcich zastavaných centier osídlenia 

a pozdĺž rozvojových urbanizačných osí v nadväznosti na hromadnú verejnú dopravu. 

1.4.1.4. zamedzovať vytváraniu monoštrukturálneho sídelného rozvoja v záujme zabezpečenia 

funkčnosti  a odolnosti sídelného prostredia. 

4.12.5.2. a 4.12.5.3. podporovať vedenie cyklotrás mimo frekventovaných ciest so sprievodnou 

zeleňou. 

5.1.1. zohľadňovať pri rozvoji urbanizácie negatívne pôsobenie hluku z dopravy a v 

prípade potreby navrhovať protihlukové opatrenia, 

5.1.2. podporovať postupnú a účinnú sanáciu prípadných starých environmentálnych 

záťaži, pokiaľ by sa tieto v riešenom území objavili, 

5.2.1. rešpektovať a zohľadňovať veľkoplošné chránené územie prírody: Chránená 

krajinná oblasť Malé Karpaty, ako aj maloplošné chránené územia: Prírodná rezervácia 

Štokeravská vápenka. 

5.2.2. rešpektovať  a zohľadňovať sústavu chránených území členských krajín Európskej 

únie Natura 2000, ktorými je územie európskeho významu: SKUEV0280 Devínska Kobyla 

a územie európskeho významu: SKUEVÛ502 Štokeravská vápenka, 

5.3.1. rešpektovať a zohľadňovať v území BSK vymedzené prvky územného systému 

ekologickej stability, predovšetkým biocentrum provinciálneho významu Devínska Kobyla, 

5.3.2. rešpektovať a zohľadňovať v území BSK vymedzené prvky územného systému 
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ekologickej stability regionálnej úrovne, predovšetkým regionálny biokoridor Stará Mláka s 

prítokmi, 

5.3.5. podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, 

frekventovaných úsekov diaľnic a ciest a v blízkosti výrobných areálov, 

5.3.7. podporovať odstránenie pôsobenia stresových faktorov – prípadných skládok 

odpadov v územiach prvkov územného systému ekologickej stability, 

5.4.1. rešpektovať poľnohospodársku a lesnú pôdu ako limitujúci faktor rozvoja urbanizácie 

a zabezpečiť ochranu najkvalitnejších a najproduktívnejších poľnohospodárskych pôd pred 

ich zástavbou, 

5.4.2. podporiť vhodnými opatreniami zachovanie/prinavrátenie pôvodného charakteru 

krajiny v územiach dotknutých výraznou výstavbou, 

 

5.4.6. zohľadňovať v územnom rozvoji urbanizácii krajiny princíp zdržiavania vôd v území 

a zamedzenia erózie pôdy 

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, 

 

6.3. rešpektovať krajinu ako základnú zložku kvality života ľudí v mestských i vidieckych oblastiach 

v pozoruhodných, všedných i narušených územiach a považovať ju za základný prvok ich 

priestorovej odentity. 

6.8.2. rešpektovať pri územnom rozvoji ako aj pri umiestňovaní akejkoľvek aktivity do 

územia (bývanie, výroba, doprava, rekreácia, technická infraštruktúra, a pod.) charakter, 

vlastnosti a kultúrno-estetické hodnoty jednotlivých krajinných typov, 

 

6.9. formovať sekundárnu krajinnú štruktúru v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja 

a opatrení na zmiernenie a adaptáciu na klimatické zmeny: 

6.9.4. podporovať proces odstraňovania prípadných environmentálnych záťaži, 

6.9.5. podporovať budovanie krajinnej zelene ako základného ekostabilizačného systému v 

krajine s významným krajinotvorným efektom, 

 

6.9.1. prehodnocovať v nových zámeroch opodstatnenosť budovania spevnených plôch v území. 

6.9.6. chrániť lemové/pufrové územia lesných masívov 

6.9.13. zvyšovať mieru zastúpenia prírodných prvkov v zastavaných územiach, najmä vo 

verejných priestoroch, v kontaktových pásmach, rozvíjať krajinnú zeleň v zastavaných 

územiach. 

 

 

Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí Územného plánu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy:  

 

V zmysle platného Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý bol 

schválený 31.5.2007 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č.123/2007 (ďalej aj ako „ÚPN hl. m. SR Bratislavy"), pre riešené územie platia záväzné regulatívy 

vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007, v znení 

zmien a doplnkov.- ktoré je potrebné rešpektovať v maximálne možnej miere: 
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Územný plán hl. m. SR Bratislavy – výsek riešenej lokality - Grafická časť  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 -  Výrez z regulačného výkresu UP Hl. m. BA 
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ÚPN hl. m. SR Bratislavy definuje priamo v riešenom území nasledovné funkčné využitie:  

 

o Občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu ( 201 ) F - rozvojové 

územie  

 

C. 2. REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH ÚZEMIA OBČIANSKEJ  

VYBAVENOSTI  201  

201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu  

 

PODMIENKY FUNKČNÉHOVYUŽITIA 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.  

 

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 -

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

stavby na individuálnu rekreáciu  
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-zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu -

tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu -stavby a zariadenia 

nesúvisiace s funkciou  

 

 

o Šport, telovýchova a voľný čas (401) X - rozvojové územie 

 

C. 2. REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH ÚZEMIA ŠPORTU 401 

401 šport, telovýchova a voľný čas 

 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

 

Územia prevažne areálového charakteru s využitím pre šport a telesnú výchovu tvorené krytými 

športovými zariadeniami, športovými otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými 

zariadeniami športu slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky 

šport a územia slúžiace športovým aktivitám vo voľnom čase. Súčasťou územia je dopravné a 

technické vybavenie a plochy líniovej a plošnej zelene. 

 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

 

• prevládajúce 

- kryté a otvorené ihriská, zariadenia a areály športu, telovýchovy a voľného času 

 

• prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä: 

- špecifické športové zariadenia jazdeckého, cyklistického, motoristického, vodáckeho, 

leteckého, 

modelárskeho športu, zimných športov a iné 

- zeleň líniovú a plošnú 

- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

 

• prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä : 

- zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré neprekročia 10% z funkčnej plochy 

- byty v objektoch funkcie– služobné byty 

 

• neprípustné 

V území nie je prípustné umiestňovať najmä: 

- bývanie okrem prípustného v obmedzenom rozsahu 

- areálové zariadenia občianskej vybavenosti 

- zariadenia a areály výroby 

- skladové areály, distribučné centrá a logistické parky 

- stavby na individuálnu rekreáciu 

- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

- zariadenia odpadového hospodárstva 

- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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o  Plochy mestskej zelene (1110) - stabilizované územie  

 

C. 2. REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 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 

 

o Viacpodlažná zástavba obytného územia (101) - stabilizované územie  

 

C. 2. REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH OBYTNÉ ÚZEMIA 101  

101 viacpodlažná zástavba obytného územia  

 

PODMIENKY FUNKČNÉHOVYUŽITIA 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.  

 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

  

• prevládajúce  

- viacpodlažné bytové domy  
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• 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  

 

• prípustné 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 -solitérne 

stavby občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu územiu -zariadenia drobných prevádzok 

služieb -zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane 

komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností  

 

• neprípustné  

V území nie je prípustné umiestňovať najmä: -zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby 

a zariadenia v ich okolí -stavby občianskej vybavenosti areálového typu s vysokou 

koncentráciou návštevníkov a nárokov na obsluhu územia -stavby na individuálnu rekreáciu 

-areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby -

skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory -ČSPH s umyvárňou 

automobilov a plničkou plynu -tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného 

významu -zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

-stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou  
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D. Vymedzenie riešeného územia  

 

Územie o rozlohe 11,8 ha sa nachádza v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka. 

 

Vymedzenie riešeného územia pre širšie vzťahy je nasledovné: 

- zo severu areál Penati Clubu 

- z východu ulica Saratovská 

- z juhu jestv. KBV 

- zo západu prebiehajúca výstavba a ďalej výbežok masívu Devínskej kobyly. 

 

Rozloha riešeného územia je cca 10 ha. 

 

Vymedzenie riešeného územia UŠ: 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 – Vymedzenie riešeného územia na podklade výrezu regulačného výkresu UP Hl. m. BA 
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Vymedzenie riešeného územia UŠ Dúbravčice stred v širších vzťahoch: 

 

 
 

Obr. č. 3 – Vymedzenie riešeného územia v širších vzťahoch 
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E. Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia.  

 

Urbanistická štúdia bude spracovaná v dvoch variantoch riešenia.  

 

Variantnosť riešenia UŠ bude spočívať predovšetkým:  

• v návrhu spresnenia intenzít zástavby (IPP) pri spodrobnenom funkčnom využití,  

• v návrhu variantného funkčného využitia jednotlivých častí územia, ktorá sa bude odvíjať od 

stanovených záväzných limitov regulácie intenzity zástavby v schválenom ÚPN hl.m. SR 

Bratislavy,  

• UŠ môže reflektovať aj trendy vyplývajúce z rozpracovaných zmien a doplnkov, napr. 

trend zvyšovania plôch pre bývanie a pod. 

• v riešení napojenia dopravnej obsluhy územia,  

  

Oba varianty návrhu využitia územia budú predmetom verejného prerokovania.  

Po komplexnom vyhodnotení výsledkov prerokovania bude spracovaný výsledný variant riešenia do 

podoby čistopisu UŠ, ktorý bude slúžiť ako podklad pre usmerňovanie investičnej činnosti v území a 

územné rozhodovanie stavebného úradu.  

 

F. Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie.  

 

Požiadavky z hľadiska širších vzťahov:  

• vyjadriť problémy a strety záujmov v širšom území  

• vyjadriť funkčné, prevádzkové a kompozičné vzťahy urbánnych priestorov  

 

V riešení zohľadniť a preukázať väzby na:  

• funkčné a priestorové usporiadanie územia  

• navrhované dopravné vybavenie územia  

• navrhované technické vybavenie územia  

 

F.1  Požiadavky z hľadiska urbanistickej koncepcie, funkčného využitia, priestorového 

usporiadania:  

 

• pri spracovaní štúdie postupovať v súlade s ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov, 

ktoré sa viažu k predmetu obstarania (Stavebný zákon, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách, 

zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 

zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, zákon č. 

24 / 2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, všetky v znení neskorších 

predpisov a požiadavky ostatných osobitných predpisov, najmä hygienických, požiarnych a 

bezpečnostných),  

• v návrhu hmotovo-priestorovej urbanistickej a architektonickej koncepcie v plnej miere zohľadniť 

existujúcu geomorfológiu, inžiniersko-geologické charakteristiky riešeného územia 

a stavebnotechnické možnosti zástavby jednotlivých častí riešenej lokality, 

• v návrhu funkčného využitia územia, jeho profilácie a organizácie zohľadniť potenciál riešeného 

územia, v návrhu využitia územia zohľadniť limity územia, organizáciu, etapizáciu a funkčno-

prevádzkové využitie územia,  

• v rámci priorít urbanisticko-architektonickej koncepcie komplexne rozčleniť časti územia s 

cieľom vytvoriť v zóne park v kontakte na existujúce obytné mestské prostredie, ktorý sa bude 

prejavovať jednak v novej modernej forme, ako aj v primeranej náplni plôch,  

• stanoviť inžiniersko-geologické a stavebno-technické parametre a limity využitia zástavby 

jednotlivých častí riešeného územia, 
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• v rámci priorít zhodnotiť stav existujúcich budov vo vzťahu k navrhovanému funkčnému využitiu, 

ako aj z pohľadu možnosti začlenenia parku do architektonicko -urbanistickej štruktúry,  

• z hľadiska občianskej vybavenosti spracovať bilancie základnej občianskej vybavenosti v 

okolitej existujúcej zástavbe a zdokumentovať saturovanie nového obyvateľstva i už bývajúceho 

v zóne základnou občianskou vybavenosťou,  

• V rámci výmery pozemkov vo vlastníctve mesta riešiť nájomné byty a deficitné 

zariadenia sociálnej infraštruktúry t.j. verejnej vybavenosti ako napr. materské školy, 

zariadenia sociálnej starostlivosti - zariadenia pre seniorov, špecializované zariadenia, 

jasle a pod. 

• pri regulácií územia navrhnúť regulačné prvky reflektujúce metodiku UPN hl. m. SR Bratislavy a 

jej spodrobnením na stupeň zóny:  

-  overiť možnosti situovania zástavby obytného územia a intenzitu využitia územia; v zmysle 

tohto overenia navrhnúť jednotlivé regulačné prvky v súlade s metodikou ÚPN hl. m. SR 

Bratislavy, v znení zmien a doplnkov - v záväznej časti -bod C.3.2.,  

- neprekračovať intenzitu využitia územia danú v ÚPN hl. m. SR Bratislavy pre vonkajšie mesto,  

- vyjadriť regulatívy priestorového usporiadania a umiestnenia stavieb s určením zastavovacích 

podmienok: max. IPP, max. IZP a min. KZ na jednotlivé funkčné plochy,  

-  základné regulatívy dopravného napojenia budov, ako aj základné regulatívy nevyhnutnej 

technickej infraštruktúry novej zástavby,  

• Z hľadiska zhodnotenia limitov využitia pozemkov a stavieb uviesť v bilanciách nasledovné 

ukazovatele urbanistickej ekonómie: 

- plochy parciel m2 

- podl. plocha: nadzemná,  

- stavebný objem – smerný parameter 

- plochy zelene – koeficient KZ 

- index podlažných plôch IPP 

- koeficient zastavaných plôch IZP 

- počet nadzemných podlaží 

- počet parkovacích miest 

- počet pracovných príležitostí 

- podiel OV v účelových jednotkách 

 

 

F.2  Doprava: 

 

• overiť rozsah novo navrhovaných kapacít z hľadiska zabezpečenia ich dopravnej obsluhy a z 

toho vyplývajúcich nárokov na dynamickú a statickú dopravu v riešenom území,  

• navrhnúť komplexný systém dopravnej obsluhy navrhovanej zástavby, vrátane preverenia 

možnosti vytvorenia nových dopravných vstupov, prepojení,  

• v návrhu zvážiť priestorovú organizáciu dopravy na všetkých komunikáciách v zóne a navrhnúť 

ich funkčné triedy a kategórie v zmysle STN ako aj ich návrh na zatriedenie v zmysle zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, s 

ohľadom na nové usporiadanie zóny,  

• v zóne riešiť statickú dopravu s ohľadom na intenzitu zástavby hlavne formou hromadných 

parkovacích garáží. Uprednostňovať riešenie nárokov na statickú dopravu v podzemných 

podlažiach objektov. Pri výpočte kapacít vychádzať z platnej STN 73 611 O/Z 2,  

• hlavné pešie trasy navrhnúť tak, aby najkratšou vzdialenosťou spájali najfrekventovanejšie 

verejné priestory a tvorili bezpečný prístup k zastávkam MHD,  

• navrhnúť rozptylové priestory pred verejnými budovami slúžiacimi na zhromažďovanie,  

• zohľadniť vedenie cyklistických trás v zmysle návrhu ÚPN hl. m. SR Bratislavy, v znení 

neskorších zmien a doplnkov a napojiť riešené územia na hlavné mestské cyklotrasy 

•  v riešení širších dopravných vzťahov rešpektovať zámer predĺženia Dúbravsko-
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Karloveskej električkovej radiály, predĺženie Saratovskej ulice a budovanie železničnej 

zastávky TIOP Bory (Lamačská brána) na trati č. 110 Kúty - Bratislava v úseku 

Devínska Nová Ves 4 Lamač, ako aj prípadné ztrojkoľajnenie tejto trate 

• v riešení širších dopravných vzťahov iniciovať spracovanie analýzy priepustnosti 

križovatiek v danej lokalite vzhľadom na predpokladaný nárast dopravy 

• Dopravné napojenie lokality „Dúbravčice stred“ na nadradený komunikačný systém 

riešiť prioritne napojením na Saratovskú ulicu v mieste existujúcej svetelne riadenej 

križovatky 

• v riešení dopravy vychádzať z dopravno-kapacitného posúdenia dopravných uzlov a 

komunikácií v predmetnej ako aj širšej dotknutej lokalite.v zmysle Metodiky dopravno-

kapacitného posudzovania vplyvov investičných projektov. 

 

 

F.3  Technická infraštruktúra:  

 

Všeobecné požiadavky 

• vyjadriť väzby urbanistického riešenia na jestvujúce a navrhované technické vybavenie,  

• posúdiť technickú vybavenosť vo všetkých jej funkčných systémoch, relevantných pre dané 

územia, t.j. zásobovanie vodou, odkanalizovanie, zásobovanie plynom, elektrickou energiou, 

• zdokumentovať nároky na pitnú a požiarnu vodu, množstvo splaškových a dažďových vôd. 

Výpočet potreby vody je nutné previesť podľa prílohy č.1 Vyhlášky ministerstva životného 

prostredia SR č. 684/2006 zo dňa 14.11.2006, 

• zabezpečiť územie v prospech vsakovania dažďovej vody,  

• riešenie má vychádzať z prijatých celomestských koncepcií v ÚPD vyšších stupňov a z 

územných generelov jednotlivých systémov technického vybavenia,  

• vypracovať riešenie technickej vybavenosti vo vzťahu na okolité územie, rešpektovať existujúce 

objekty, koridory a trasy hlavných vedení technickej vybavenosti a ich ochranné pásma.  

• jednotlivé rozvody a zariadenia technickej infraštruktúry ako aj verejné prípojky je potrebné riešiť 

bezkolízne sa napojením na existujúce stiete. 

• návrh technickej vybavenosti riešiť podľa jej systémov/ zásobovanie vodou, odkanalizovanie, 

vodné toky, zásobovanie el. energiou, zásobovanie plynom, zásobovanie teplom, 

telekomunikačné rozvody, verejné osvetlenie a pod./. 

 

Zásobovanie vodou 

• vzhľadom na členitosť územia posúdiť tlakové pomery 

• vo väzbe na návrh využitia územia, navrhnúť vodovodný systém prevažne napojený na potrubia 

verejnej vodovodnej siete 

• v návrhu vodovodnej siete vychádzať z požiadavky jej maximálneho zokruhovania 

• trasy vodovodných a kanalizačných potrubí umiestňovať prevažne v zelených pásoch resp. 

chodníkoch novonavrhovaných komunikácií 

 

Odkanalizovanie územia 

• riešiť v súlade s koncepciou mesta 

• v návrhu uvažovať s kanalizáciou delenej sústavy, splaškové vody odvádzať v orientácii na 

zberač, dažďové vody prevažne zadržiavať na riešenom území/ vsakovacie a retenčné 

zariadenia/ 

• spracovať bilancie splaškových a dažďových odpadových vôd pre navrhovaný rozvoj územia 

 

Zásobovabnie elektrickou energiou 

• spracovať bilancie potreby elektrickej energie pre navrhovaný zdroj územia 

• rešpektovať jestvujúce navrhované zariadenia  
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• rešpektovať a zohľadniť energetické zariadenia vrátane ich ochranných pásiem, v zmysle 

zákona NR SR č.656/2004 Z.z. o energetike 

 

Zásovovanie plynom 

• spracovať bilancie potreby plynu pre navrhovaný rozvoj územia 

• rešpektovať a zohľadniť plynovodné zariadenia a vedenia vrátane ich ochranných pásiem, 

v zmysle zákona NR SR č.656/2004 Z.z. o energetike 

 

Zásobovanie teplom 

• spracovať bilancie potreby tepla pre navrhovaný rozvoj územia 

 

Telekomunikácie 

• rešpektovať existujúce telekomunikačné siete 

• riešiť napojenie územia na telekomunikačnú sieť 

 

 

F.4  Ochrana a tvorba životného prostredia a riešenie zelene:  

 

Životné prostredie 

• zohľadniť požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v 

platnom znení,  

• rešpektovať vodohospodárske záujmy v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon), v znení neskorších predpisov 

• dodržiavať zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, rešpektovať VZN č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v 

znení neskorších zmien a VZN č. 2/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ 

Bratislava -Dúbravka.  

• sadové úpravy v zóne riešiť tak, aby vhodne nadväzovali na existujúcu zeleň a zeleň pôvodnej 

obce Dúbravka v dotyku s riešeným územím UŠ 

• zohľadniť v riešenom území prípadný potenciálny environmentálny problém (priestoru 

stavebných navážok) pod označením BA (008) Bratislava – Dúbravka – za konečnou 

električiek – ul. Pri Kríži,( v registri A),  

• rešpektovať neďaleké chránené územia - územie európskeho významu SKUEV0280 

Devínska Kobyla a Chránenú krajinnú oblasť Malé Karpaty, 

• zohľadniť dopady urbanizácie a klimatických zmien v návrhu funkčného a priestorového 

využitia územia, hydrogeologické pomery a uplatniť vhodné technické riešenia a 

adaptačné opatrenia (prírode blízke opatrenia) v záujme ochrany podzemných a 

povrchových vôd, retencie a udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami (podľa 

záverov podrobného hydrogeologického prieskumu a monitoringu znečistenia) 

 

Zeleň - ÚSES  

• v riešení zohľadniť: VZN hl. m. SR Bratislavy č. 8/93 o starostlivosti o zeleň,  Územný generel 

zelene hl. m. SR Bratislavy (1999) a č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochranu drevín 

• v návrhu riešiť zeleň ako parkovú a ako súčasť súkromných, polo súkromných a verejných 

priestorov, ako aj sprievodnú zeleň komunikácií - aleje,  

• v rámci regulácie zelene stanoviť optimálnu proporciu zelene vzrastlého terénu a na 

konštrukciách tak, aby bola vytvorená lepšia mikroklíma v predmetnej zóne,  

• v riešenom obytnom území riešiť zeleň podľa záväznej časti - bod C.3.2. zásady a regulatívy 

novej bytovej výstavby, v zmysle požadovaných nárokov na parkovú zeleň v území.  

  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
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F.5  Ochrana pamiatok a archeologických lokalít 

 

•  riešené územie nie je pamiatkovo chránené 

 

     F.6  Regulácia územia 

•  Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania pozemkov, resp. jednotiek pre 

reguláciu, vrátane limitov využitia, zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb, zásady 

a regulatívy začlenenia stavieb do okolitej krajiny, napojenie na verejné dopravné a technické 

vybavenie územia v podrobnosti zodpovedajúcej cieľu spracovania a rozsahu územia 

urbanistickej štúdie je potrebné formulovať v nasledovnej štruktúre: 

 

1. Požadovaná regulácia územia: 

-   regulatívy funkčného využitia územia  – konkrétne definovanie neprípustnej funkčnej 

náplne v území 

- regulatívy intenzity využitia územia – konkrétne definovanie neprípustného spôsobu 

zastavania    územia (zadefinovanie max. IZP -  index zastavaných plôch), maximálna 

podlažnosť objektov vo vzťahu k terénu - maximálny počet nadzemných podlaží 

(zadefinovanie max. IPP – index podlažných plôch) 

- ekologické regulatívy ( KZ - koeficient zelene na rastlom teréne) 

- regulatívy dopravného vybavenia 

- regulatívy technického vybavenia 

- hmotovopriestorová regulácia územia v priestorových urbanistických blokoch so 

stanovením návrhov priestorových a výškových limitov. 

 

2. Odporúčaná regulácia územia: 

- regulatívy funkčného využitia územia - odporúčaná funkčná náplň v území, záväzné   

funkčné využitie, odvíjajúce sa z platnej ÚPD 

- regulácia spôsobu využitia územia - napr. odporúčané spôsoby zastavania územia, 

odporúčané regulatívy zástavby územia, stanovenie urbanistických blokov, odporúčané 

spôsoby ozelenenia pozemkov a druhy zelene 

- regulácia prevádzkového využitia, odporúčané spôsoby riešenia statickej dopravy v území 

- prípadná špecifická regulácia v území, odporúčané intervenčné zásahy v území. 

G. Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej 

časti urbanistickej štúdie.  

 

UŠ bude spracovaná v zmysle Stavebného zákona a v zmysle vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 

55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v platnom znení 

(ďalej aj "Vyhláška").  

Urbanistická štúdia bude spracovaná v digitálnej forme na CD nosičoch a vo výtlačkoch v členení na 

textovú časť a grafickú časť v tomto rozsahu:  

 

Prieskumy a rozbory:  

Sústredenie a naštudovanie všetkých dostupných územnoplánovacích podkladov a dokumentácií 

vzťahujúcich sa k riešenému územiu, terénny prieskum, inžiniersko-geologický prieskum riešeného 

územia. Prieskumy a rozbory budú slúžiť spracovateľovi ako podklad pre spracovanie UŠ. Nebudú 

expedované objednávateľovi formou grafického, alebo textového výstupu.  

 

1. Zadanie urbanistickej štúdie zóny:  

-   vypracovanie návrhu zadania  

-   prerokovanie a pripomienkovanie zadania 

-   vypracovanie čistopisu zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie zóny. 
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2. Návrh riešenia urbanistickej štúdie zóny  

Vypracovanie urbanistickej štúdie zóny v nasledovnej skladbe :  

 

Grafická časť :  

 

Návrh širších územných vzťahov     M 1 : 5000  

Komplexný urbanistický návrh     M 1 : 2000 (1 : 1500) 

Návrh dopravy (dynam. a statická)    M 1 : 2000 (1 : 1500) 

Návrh technickej infraštruktúry (zásobovanie vodou,  

plynom, el. energiou, odkanalizovanie)    M 1 : 5000 

Regulačný výkres, funkčná a priestorová regulácia  M 1 : 2000 (1 : 1500) 

Výkres zelene, prvkov USES, ochrana prírody  M 1 : 2000 (1 : 1500)  

Schematické rezy       M 1 : 2000 (1 : 1500) 

Hmotovo priestorové riešenie 

  

 

Textová a tabuľková časť :  

 

1. Úvod  

1.1.  Základné identifikačné údaje 

1.2.  Vymedzenie riešeného územia UŠ,  

1.3.  Ciele riešenia a implementácia zadania UŠ  

 

2. Východiská riešenia  

2.1. Širšie vzťahy  

2.2. Vyhodnotenie ÚPP, priezkumov a rozhovorov, väzby v kontexte platnej ÚPD 

 

3. Návrh riešenia  

3.1. Urbanistická koncepcia rozvoja zóny, priestorové a funkčné usporiadanie 

3.2. Verejné dopravné vybavenie  

3.2.1.  cestná doprava  

3.2.2. statická doprava  

3.2.3. pešia doprava  

3.2.4. cyklistická doprava  

3.3. Verejné technické vybavenie  

3.3.1.  vodné hospodárstvo /zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie odpadových vôd/  

3.3.2.  energetika /zásobovanie elektrickou energiou, plynom a teplom/  

3.3.3.  civilná ochrana 

3.4. Zeleň a živ. prostredie  

 

4. Návrh regulácie územia zóny, regulácia a limity funkčné a prevádzkové riešenie, 

zastavovacie podmienky 

 

Čistopis urbanistickej štúdie zóny:  

Vypracovanie výsledného variantu riešenia zóny v podobe čistopisu urbanistickej štúdie , na 

základe výsledkov pripomienkovania a prerokovania konceptu návrhu riešenia UŠ.  
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H. Požiadavky na spôsob prerokovania urbanistickej štúdie. 

  

Zadanie 

Podľa § 4 Stavebného zákona obsah a rozsah UŠ sa určuje v jej zadaní, na ktoré dáva súhlas 

orgán územného plánovania, ktorý garantuje štátne, regionálne, resp. komunálne záujmy. UŠ bude 

prerokovaná v etape návrhu zadania s dotknutými subjektmi uvedenými v rozdeľovníku.  

 

 

Urbanistická štúdia 

Počas spracovania UŠ budú uskutočnené pracovné stretnutia v rozpracovanosti za účasti subjektov 

uvedených v rozdeľovníku.   

Prerokovanie UŠ v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona a Vyhlášky zabezpečí obstarávateľ 

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.  

Obstarávateľ v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou zvolá rokovanie s vlastníkmi a dohodne 

rokovanie so zástupcami Komisie výstavby a ÚP pri Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava 

Dúbravka.  

Verejnosti bude oznámené prerokovanie UŠ spôsobom v mieste obvyklým. 

  

 

Prerokovanie UŠ  

Prerokovanie UŠ bude verejné, pričom rozsah priamo oslovených účastníkov prerokovania je 

nasledovný:  

 

1. Mestská časť Bratislava -Dúbravka, žatevná 2, 821 08 Bratislava, 1 paré,  

2. Magistrát Hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám., č. 1, 814 99 Bratislava 1, oddelenie 

územného plánovania, oddelenie územného rozvoja mesta, oddelenie dopravného plánovania a 

riadenia dopravy, referát generelov technickej infraštruktúry, 4 paré,  

3. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor územného plánu GIS a ŽP, odbor dopravy, 

Sabinovská ul. č. 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25, 2 paré,  

4. Okresný úrad v Bratislave - Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, 

Tomašiková 46, 832 05 Bratislava , 1 paré,  

5. Okresný úrad Bratislava -Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 5x paré  

6. Okresný úrad Bratislava, Odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 1 paré  

7. Štátna ochrana prírody SR - Regionálna správa ochrany prírody a krajiny (ŠOP SR RCOP 

Bratislava), Jeséniova 170, 831 01 Bratislava, 1 paré  

8. Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát, odbor dopravného inžinierstva, Špitálska 

ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1, 1 paré  

9. Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 

832 05 Bratislava, 2 paré  

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hl. m. SR Bratislavy, Ružinovská ul. č. 8, P.O. Box 26, 

820 09 Bratislava 29, 1 paré  

11. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského ul. č. 6, 811 07, 

Bratislava 1, 1 paré  

12. Okresný úrad Bratislava -Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 1 paré  

13. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava, Prešovská ul., č. 48, 826 46, Bratislava 

29, 1 paré  

14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Riaditeľstvo OZ, 

Karloveská ul. , č. 2, 842 17 Bratislava 4, 1 paré  

15. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, 1 paré  

16. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova ul. , č. 6, 810 00 Bratislava 1, P.O.BOX 292, 1 

paré  
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17. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, 1 

paré  

18. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, 1 paré  

19. Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy, č. 44/a, 825 17 Bratislava 26, 1 paré  

20. Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Kutuzovova ul., 

č. 8, 832 47 Bratislava 3, 1 paré  

21. Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska ul., č. 1, 814 52 Bratislava 1, 1 paré  

22. Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, divízia civilného letectva, divízia 

vnútrozemskej plavby, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21, 1 paré  

23. Vlastníci a užívatelia pozemkov a nehnuteľností . 

 

CH. Zoznam použitých podkladov 

 

Pri vypracovaní UŠ sa bude vychádzť okrem iného z nasledovných podkladov: 

 

- Územný generel športu a rekreácie (Form - Projekt, 2008) - územný generel bol   

odsúhlasený mestským zastupiteľstvom dňa 30.4.2009 uznesením č. 689/2009; 

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

03.07.2014; 

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

dňa 03.07.2014 a 

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

03.07.2014 

- Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj, v znení zmien a doplnkov č. 1 

- Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 2007, v znení zmien a doplnkov 

- Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy (2015)  

- Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy (2014) 

- Metodika dopravno-kapacitného posúdenia veľkých investičných projektov 

 


