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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2010)

A4

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

existujúca zástavba rodinných domov
-

zmiešaná urbanistická štruktúra s dominantnou architektúrou z obdobia 60 a 70-tych rokov

-

územie pomerne stabilizované

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
-

•

•

•

trvalé bývanie v rodinných domoch

doplnková funkcia
-

občianska vybavenosť ako súčasť obytných objektov, bez zvýšených nárokov na technickú obsluhu územia (t. j.
dopravnú obsluhu, parkovanie, energie a odpady)
a)
obchod – predajne s potravinárskym a nepotravinárskym tovarom
b)
služby obslužného charakteru neohrozujúce hygienu obytného prostredia (kaderníctvo, kozmetika,
manikúra-pedikúra, krajčírsky salón ...)
c)
služby administratívneho charakteru (právne, poradenské služby, ateliéry, obchodné kancelárie, ...)
d)
zdravotníctvo – súkromné lekárske ambulancie
e)
priestory pre drobnú remeselnú výrobu, ktorá neohrozuje kvalitu obytného prostredia
f)
záhradkárske aktivity (úžitkové a okrasné záhrady)
g)
malokapacitný chov drobných hospodárskych zvierat

-

ostatné funkcie okrem neprípustných

účelovo viazané funkcie a plochy
-

doplnková rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská a hracie plochy, malé športoviská)

-

verejná zeleň

-

obslužné a príjazdové komunikácie

-

odstavné a parkovacie plochy

-

cyklistické a pešie chodníky

-

nižšie rády rozvodov inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie
a prečerpávacie stanice

neprípustná funkcia
-

služby s výrazným negatívnym dopadom na životné prostredie

-

poľnohospodárska výroba

-

priemyselná výroba

-

stavebná výroba a výroba stavebných hmôt

-

skladovanie a distribúcia

Regulácia zásahov do územia:
•

rekonštrukcia objektov

•

prestavba a dostavba objektov

•

nová výstavba objektov

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

jestvujúca zástavba
-

stabilizovať súčasný stav zóny

-

pri rekonštrukcii, prestavbe a novej výstavbe objektov hmotovo rešpektovať založenú urbanistickú štruktúru:
dodržať výškové zónovanie – 2 nadzemné podlažia (vrátane podkrovia)
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•

maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,35

•

minimálny index zelene ............................................................................................................................................... 0,40

Regulácia zelene v území:
•

nová výsadba a dosadba okrasných listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko, prípadne
tradičných ovocných drevín v sadovej úprave v rámci verejného priestoru (odporučená šírka
vodopriepustného trávnatého pásu minimálne 1,5 m)

•

potrebné riešiť projektom sadových úprav

Verejnoprospešné záujmy v území:
•

pozdĺž toku Ľadovej vody, v severnej časti zóny zachovať sprievodnú vysokú zeleň

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

územie zasahuje hluková izofóna letiska M. R. Štefánika, čo je potrebné zohľadniť pri rekonštrukcii a novej
výstavbe objektov formou špeciálneho zvukovoizolačného riešenia stavieb.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013)

A7

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

existujúca zástavba rodinných domov
-

zmiešaná urbanistická štruktúra reprezentujúca rôzne časové obdobia výstavby

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
-

•

•

•

trvalé bývanie v rodinných domoch

doplnková funkcia
-

občianska vybavenosť ako súčasť bytových budov, bez zvýšených nárokov na technickú obsluhu územia (t.j.
dopravnú obsluhu, parkovanie, energie a odpady)
h)
obchod – predajne s potravinárskym a nepotravinárskym tovarom
i)
služby obslužného charakteru neohrozujúce hygienu obytného prostredia (kaderníctvo, kozmetika,
manikúra-pedikúra, krajčírsky salón ...)
j)
služby administratívneho charakteru (právne, poradenské služby, ateliéry, obchodné kancelárie, ...)
k)
zdravotníctvo – súkromné lekárske ambulancie
l)
priestory pre drobnú remeselnú výrobu, ktorá neohrozuje kvalitu obytného prostredia
m) záhradkárske aktivity (úžitkové a okrasné záhrady)
n)
malokapacitný chov drobných hospodárskych zvierat

-

ostatné funkcie okrem neprípustných

účelovo viazané funkcie a plochy
-

doplnková rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská a hracie plochy, malé športoviská)

-

verejná zeleň

-

obslužné a príjazdové komunikácie

-

odstavné a parkovacie plochy

-

cyklistické a pešie chodníky

-

nižšie rády rozvodov inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie
a prečerpávacie stanice

neprípustná funkcia
-

služby s výrazným negatívnym dopadom na životné prostredie

-

poľnohospodárska výroba

-

priemyselná výroba

-

stavebná výroba a výroba stavebných hmôt

-

skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

rekonštrukcia objektov

•

prestavba a dostavba objektov

•

dostavba prelúk

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

a) existujúca zástavba
-

stabilizovať súčasný stav zóny

-

pri rekonštrukcii, prestavbe a novej výstavbe objektov hmotovo rešpektovať založenú urbanistickú štruktúru:
dodržať výškové zónovanie – 2 nadzemné podlažia (vrátane podkrovia)
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•

b) dostavba prelúk
-

zástavba samostatne stojacich rodinných domov

-

hmotovo rešpektovať založenú urbanistickú štruktúru:
dodržať výškové zónovanie – 2 nadzemné podlažia (vrátane podkrovia)
dodržať existujúcu stavebnú čiaru

•

maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,35

•

minimálny index zelene ............................................................................................................................................... 0,40

Regulácia zelene v území:
•

nová výsadba a dosadba okrasných listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko, prípadne tradičných
ovocných drevín v sadovej úprave v rámci verejného priestoru (odporučená šírka vodopriepustného trávnatého pásu
minimálne 1,5 m)

•

potrebné riešiť projektom sadových úprav

Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

pri zvýšených nárokoch na prestavbu objektov a dostavbu prelúk (v prípade ak ide o viac ako dva susediace stavebné
pozemky) riešenie je potrebné overiť formou architektonickej štúdie

•

pri rekonštrukcii objektov, resp. pri výstavbe je potrebné zabezpečiť dostatočnú ochranu priestorov pred hlukom
formou špeciálneho zvukovoizolačného riešenia stavieb, pri súčasnom zabezpečení dostatočného vetrania.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2010)

B 13

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

poľnohospodársky využívaná pôda

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
-

•

•

•

trvalé bývanie v rodinných domoch

doplnková funkcia
-

drobné podnikateľské aktivity výlučne ako súčasť obytných domov, ktoré nevyžadujú zvýšené nároky na
technickú obsluhu územia (t. j. dopravnú obsluhu, parkovanie, energie a odpady)

-

doplnkové služby, ktoré neohrozujú hygienu obytného prostredia (kaderníctvo, kozmetika, manikúra-pedikúra,
krajčírsky salón ...)

-

služby administratívneho charakteru (právne, poradenské služby, ateliéry, obchodné kancelárie, ...)

-

záhradkárske aktivity (úžitkové a okrasné záhrady) v rozsahu nárokov rodinného bývania

účelovo viazané funkcie a plochy
-

doplnková rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská a hracie plochy, malé športoviská)

-

verejná zeleň

-

obslužné a príjazdové komunikácie

-

odstavné a parkovacie plochy

-

cyklistické a pešie chodníky

-

nižšie rády rozvodov inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie
a prečerpávacie stanice

neprípustná funkcia
-

služby s negatívnym dopadom na životné prostredie

-

poľnohospodárska výroba

-

priemyselná výroba

-

stavebná výroba a výroba stavebných hmôt

-

skladovanie a distribúcia

Regulácia zásahov do územia:
•

nová výstavba

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

zástavba samostatne stojacich domov

•

maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,30

•

minimálny index zelene ............................................................................................................................................... 0,60

•

maximálny počet nadzemných podlaží .............................................................................................. 2 vrátane podkrovia

Regulácia zelene v území:
•

nová výsadba a dosadba okrasných listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko, prípadne tradičných
ovocných drevín v sadovej úprave v rámci verejného priestoru (odporučená šírka vodopriepustného trávnatého pásu
minimálne 1,5 m)

•

potrebné riešiť projektom sadových úprav
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Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

spôsob urbanisticko-architektonického riešenia lokality je potrebné rozpracovať na nižšom stupni (na úrovni zóny)
formou urbanisticko-architektonickej štúdie

•

pozdĺž toku Bielej vody zachovať sprievodnú vysokú zeleň.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013)

B 16

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

zastavané a ostatné plochy

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
-

•

•

•

trvalé bývanie v rodinných domoch

doplnková funkcia
-

trvalé bývanie v bytových domoch – len v časti pri ceste III. triedy, max. do hĺbky 50 m od okraja vozovky cesty
III. triedy

-

drobné podnikateľské aktivity výlučne ako súčasť bytových budov, ktoré nevyžadujú zvýšené nároky na
technickú obsluhu územia (t. j. dopravnú obsluhu, parkovanie, energie a odpady)

-

doplnkové služby, ktoré neohrozujú hygienu obytného prostredia (kaderníctvo, kozmetika, manikúra-pedikúra,
krajčírsky salón, cukráreň, kaviareň, reštaurácia, lekáreň, večierka, detská škôlka ...)

-

služby administratívneho charakteru (právne, poradenské služby, ateliéry, obchodné kancelárie, ...)

-

záhradkárske aktivity (úžitkové a okrasné záhrady) v rozsahu nárokov rodinného bývania

-

ostatné funkcie okrem neprípustných

účelovo viazané funkcie a plochy
-

doplnková rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská a hracie plochy, malé športoviská)

-

verejná zeleň

-

obslužné a príjazdové komunikácie

-

odstavné a parkovacie plochy

-

cyklistické a pešie chodníky

-

nižšie rády rozvodov inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie
a prečerpávacie stanice

neprípustná funkcia
-

služby s negatívnym dopadom na životné prostredie

-

poľnohospodárska výroba

-

priemyselná výroba

-

stavebná výroba a výroba stavebných hmôt

-

skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

nová výstavba

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

zástavba samostatne stojacich domov, zástavba združených domov (radové, dvojdomy ...) – max. v rozsahu parcelácie
pozemkov zapísanej v KN k dátumu schválenia „Zmien a doplnkov č. 1/2013“

•

maximálny index zastavanej plochy pre rodinné domy .............................................................................................. 0,30

•

maximálny index zastavanej plochy pre ostatné objekty ............................................................................................ 0,35

•

minimálny index zelene pre rodinné domy ................................................................................................................. 0,60

•

minimálny index zelene pre ostatné objekty ............................................................................................................... 0,25
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•

minimálna výmera pozemku .............................................................................................................. je daná parceláciou
pozemkov zapísanej v KN k dátumu schválenia „Zmien a doplnkov č. 1/2013“, nie je možné ďalšie delenie pozemkov
pre účely realizácie ďalších domov, iba vzájomné zlučovanie pozemkov (pre dosiahnutie väčšej výmery)

•

maximálny počet nadzemných podlaží pre rodinné domy ................................................ 2 vrátane obytného podkrovia

•

maximálny počet nadzemných podlaží pre ostatné objekty ............................................. 3 vrátane obytného podkrovia

Regulácia zelene v území:
•

nová výsadba okrasných listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko, prípadne tradičných ovocných
drevín v sadovej úprave v rámci verejného priestoru

•

potrebné riešiť projektom sadových úprav

Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
Poznámka: Pre lokalitu bola spracovaná urbanisticko-architektonická štúdia a v súčasnosti sa jedná o územie z väčšej
časti zastavané a rozostavané.
•

pozdĺž toku Bielej vody zachovať sprievodnú vysokú zeleň

•

rešpektovať trasu a šírku biokoridoru rBK Biela voda, zachovať všetky brehové porasty ako aj plochy nelesnej
drevinovej vegetácie, ktoré sú súčasťou biokoridoru.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013)

B 17

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

záhradkárska osada

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
-

•

•

•

trvalé bývanie v rodinných domoch

doplnková funkcia
-

drobné podnikateľské aktivity výlučne ako súčasť bytových budov, ktoré nevyžadujú zvýšené nároky na
technickú obsluhu územia (t. j. dopravnú obsluhu, parkovanie, energie a odpady)

-

doplnkové služby, ktoré neohrozujú hygienu obytného prostredia (kaderníctvo, kozmetika, manikúra-pedikúra,
krajčírsky salón ...)

-

malokapacitné ubytovacie zariadenia s počtom lôžok do 20, vrátane (penzióny, malé hotely, ...)

-

služby administratívneho charakteru (právne, poradenské služby, ateliéry, obchodné kancelárie, ...)

-

záhradkárske aktivity (úžitkové a okrasné záhrady) v rozsahu nárokov rodinného bývania

-

ostatné funkcie okrem neprípustných

účelovo viazané funkcie a plochy
-

doplnková rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská a hracie plochy, malé športoviská)

-

verejná zeleň

-

obslužné a príjazdové komunikácie

-

odstavné a parkovacie plochy

-

cyklistické a pešie chodníky

-

nižšie rády rozvodov inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie
a prečerpávacie stanice

neprípustná funkcia
-

služby s negatívnym dopadom na životné prostredie, reštauračné zariadenia s počtom stoličiek nad 20

-

poľnohospodárska výroba

-

priemyselná výroba

-

stavebná výroba a výroba stavebných hmôt

-

skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

nová výstavba

•

prestavba a dostavba objektov

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

zástavba samostatne stojacich domov

•

maximálny index zastavanej plochy ................................................................................................................. 0,30

•

minimálny index zelene ................................................................................................................................ 0,60

•

minimálna výmera pozemku ....................................................................................................................... 700 m

•

maximálny počet nadzemných podlaží ................................................................. 2 vrátane obytného podkrovia

2

Regulácia zelene v území:
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•

nová výsadba okrasných listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko, prípadne tradičných ovocných
drevín v sadovej úprave v rámci verejného priestoru

•

potrebné riešiť projektom sadových úprav

Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

spôsob urbanisticko-architektonického riešenia lokality je potrebné rozpracovať na nižšom stupni (na úrovni zóny)
formou územného plánu zóny (ÚPN-Z), do doby schválenia ÚPN-Z formou urbanisticko-architektonickej štúdie

•

je potrebné rešpektovať ochranné pásmo železnice - objekty a stavby podľa ich účelu a funkcií je potrebné situovať v
takej vzdialenosti od železničnej trate, aby boli umiestnené za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku zo
železničnej dopravy platnej pre príslušné objekty, stavby a územia v zmysle príslušnej legislatívy
V prípade situovania objektov v blízkosti trate je potrebné riešiť elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej
prevádzky tak, aby v dotknutých objektoch a priestoroch neboli prekročené povolené hladiny hluku

•

zohľadniť priestorovú rezervu vo výhľade pre biokoridor regionálneho významu v agrocenózach.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013)

B 18

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

poľnohospodársky využívaná pôda

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
-

•

•

•

trvalé bývanie v rodinných domoch

doplnková funkcia
-

trvalé bývanie v bytových domoch – len v časti pri ceste III. triedy, max. do hĺbky 50 m od okraja vozovky cesty
III. triedy

-

drobné podnikateľské aktivity výlučne ako súčasť bytových budov, ktoré nevyžadujú zvýšené nároky na
technickú obsluhu územia (t. j. dopravnú obsluhu, parkovanie, energie a odpady)

-

doplnkové služby, ktoré neohrozujú hygienu obytného prostredia (kaderníctvo, kozmetika, manikúra-pedikúra,
krajčírsky salón ...)

-

služby administratívneho charakteru (právne, poradenské služby, ateliéry, obchodné kancelárie, ...)

-

záhradkárske aktivity (úžitkové a okrasné záhrady) v rozsahu nárokov rodinného bývania

-

ostatné funkcie okrem neprípustných

účelovo viazané funkcie a plochy
-

doplnková rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská a hracie plochy, malé športoviská)

-

verejná zeleň

-

obslužné a príjazdové komunikácie

-

odstavné a parkovacie plochy

-

cyklistické a pešie chodníky

-

nižšie rády rozvodov inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie
a prečerpávacie stanice

neprípustná funkcia
-

služby s negatívnym dopadom na životné prostredie

-

poľnohospodárska výroba

-

priemyselná výroba

-

stavebná výroba a výroba stavebných hmôt

-

skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

nová výstavba

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

zástavba samostatne stojacich domov, zástavba združených domov (radové, dvojdomy ...) – max. 20% výmery zóny,
len v časti pri ceste III. triedy resp. v časti oddeľujúcej prípadnú zástavbu bytových domov od samostatne stojacich
rodinných domov

•

minimálna výmera stavebného pozemku ............................................................................................................... 600 m

•

maximálny index zastavanej plochy pre rodinné domy .............................................................................................. 0,30

•

maximálny index zastavanej plochy pre ostatné objekty ............................................................................................ 0,35

•

minimálny index zelene pre rodinné domy ................................................................................................................. 0,60

•

minimálny index zelene pre ostatné objekty ............................................................................................................... 0,45
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•

maximálny počet nadzemných podlaží vrátane obytného podkrovia pre rodinné domy .............................................. 2

•

maximálny počet nadzemných podlaží pre ostatné objekty ..................................................... 3 plus obytné podkrovie

Regulácia zelene v území:
•

nová výsadba okrasných listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko, prípadne tradičných ovocných
drevín v sadovej úprave v rámci verejného priestoru

•

potrebné riešiť projektom sadových úprav

Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

spôsob urbanisticko-architektonického riešenia lokality je potrebné rozpracovať na nižšom stupni (na úrovni zóny)
formou územného plánu zóny (ÚPN-Z), do doby schválenia ÚPN-Z formou urbanisticko-architektonickej štúdie
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013)

B 19

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

poľnohospodársky využívaná pôda

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
-

•

•

•

trvalé bývanie v rodinných domoch

doplnková funkcia
-

trvalé bývanie v bytových domoch – len v časti pri ceste III. triedy, max. do hĺbky 50 m od okraja vozovky cesty
III. triedy

-

drobné podnikateľské aktivity výlučne ako súčasť bytových budov, ktoré nevyžadujú zvýšené nároky na
technickú obsluhu územia (t. j. dopravnú obsluhu, parkovanie, energie a odpady)

-

doplnkové služby, ktoré neohrozujú hygienu obytného prostredia (kaderníctvo, kozmetika, manikúra-pedikúra,
krajčírsky salón ...)

-

služby administratívneho charakteru (právne, poradenské služby, ateliéry, obchodné kancelárie, ...)

-

záhradkárske aktivity (úžitkové a okrasné záhrady) v rozsahu nárokov rodinného bývania

-

ostatné funkcie okrem neprípustných

účelovo viazané funkcie a plochy
-

doplnková rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská a hracie plochy, malé športoviská)

-

verejná zeleň

-

obslužné a príjazdové komunikácie

-

odstavné a parkovacie plochy

-

cyklistické a pešie chodníky

-

nižšie rády rozvodov inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie
a prečerpávacie stanice

neprípustná funkcia
-

služby s negatívnym dopadom na životné prostredie

-

poľnohospodárska výroba

-

priemyselná výroba

-

stavebná výroba a výroba stavebných hmôt

-

skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

nová výstavba

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

zástavba samostatne stojacich domov, zástavba združených domov (radové, dvojdomy ...) – max. 20% výmery zóny,
len v časti pri ceste III. triedy resp. v časti oddeľujúcej prípadnú zástavbu bytových domov od samostatne stojacich
rodinných domov

•

minimálna výmera stavebného pozemku ............................................................................................................... 600 m

•

maximálny index zastavanej plochy pre rodinné domy .............................................................................................. 0,30

•

maximálny index zastavanej plochy pre ostatné objekty ........................................................................................... 0,35

•

minimálny index zelene pre rodinné domy ................................................................................................................. 0,60

•

minimálny index zelene pre ostatné objekty .............................................................................................................. 0,45

•

maximálny počet nadzemných podlaží vrátane obytného podkrovia pre rodinné domy ............................................... 2
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•

maximálny počet nadzemných podlaží pre ostatné objekty ....................................................... 3 plus obytné podkrovie

Regulácia zelene v území:
•

nová výsadba okrasných listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko, prípadne tradičných ovocných
drevín v sadovej úprave v rámci verejného priestoru

•

potrebné riešiť projektom sadových úprav

Verejnoprospešné záujmy v území:
•

v severovýchodnej časti rezervovať plochu na vybudovanie zbernej komunikácie funkčnej triedy B3, vrátane križovatky
s cestou III. triedy

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

spôsob urbanisticko-architektonického riešenia lokality je potrebné rozpracovať na nižšom stupni (na úrovni zóny)
formou územného plánu zóny (ÚPN-Z), do doby schválenia ÚPN-Z formou urbanisticko-architektonickej štúdie

•

zohľadniť priestorovú rezervu vo výhľade pre biokoridor regionálneho významu v agrocenózach.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013)

B 20

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

poľnohospodársky využívaná pôda

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
-

•

•

•

trvalé bývanie v rodinných domoch

doplnková funkcia
-

drobné podnikateľské aktivity výlučne ako súčasť bytových budov, ktoré nevyžadujú zvýšené nároky na
technickú obsluhu územia (t. j. dopravnú obsluhu, parkovanie, energie a odpady)

-

doplnkové služby, ktoré neohrozujú hygienu obytného prostredia (kaderníctvo, kozmetika, manikúra-pedikúra,
krajčírsky salón ...)

-

služby administratívneho charakteru (právne, poradenské služby, ateliéry, obchodné kancelárie, ...)

-

záhradkárske aktivity (úžitkové a okrasné záhrady) v rozsahu nárokov rodinného bývania

-

ostatné funkcie okrem neprípustných

účelovo viazané funkcie a plochy
-

doplnková rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská a hracie plochy, malé športoviská)

-

verejná zeleň

-

obslužné a príjazdové komunikácie

-

odstavné a parkovacie plochy

-

cyklistické a pešie chodníky

-

nižšie rády rozvodov inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie
a prečerpávacie stanice

neprípustná funkcia
-

služby s negatívnym dopadom na životné prostredie

-

poľnohospodárska výroba

-

priemyselná výroba

-

stavebná výroba a výroba stavebných hmôt

-

skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

nová výstavba

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

zástavba samostatne stojacich domov, zástavba združených domov (radové, dvojdomy ...) – max. 20% výmery zóny

•

minimálna výmera stavebného pozemku ............................................................................................................... 600 m

•

maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,30

•

minimálny index zelene ............................................................................................................................................... 0,60

•

maximálny počet nadzemných podlaží, vrátane obytného podkrovia ............................................................................ 2

2

Regulácia zelene v území:
•

nová výsadba okrasných listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko, prípadne tradičných ovocných
drevín v sadovej úprave v rámci verejného priestoru

•

potrebné riešiť projektom sadových úprav
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Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

spôsob urbanisticko-architektonického riešenia lokality je potrebné rozpracovať na nižšom stupni (na úrovni zóny)
formou územného plánu zóny (ÚPN-Z), do doby schválenia ÚPN-Z formou urbanisticko-architektonickej štúdie

•

rešpektovať ochranné pásmo vodného toku Biela voda

•

rešpektovať trasu a šírku biokoridoru rBK Biela voda, zachovať všetky brehové porasty ako aj plochy nelesnej
drevinovej vegetácie, ktoré sú súčasťou biokoridoru.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013)

B 21

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

poľnohospodársky využívaná pôda

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
-

•

•

•

trvalé bývanie v rodinných domoch

doplnková funkcia
-

drobné podnikateľské aktivity výlučne ako súčasť bytových budov, ktoré nevyžadujú zvýšené nároky na
technickú obsluhu územia (t. j. dopravnú obsluhu, parkovanie, energie a odpady)

-

doplnkové služby, ktoré neohrozujú hygienu obytného prostredia (kaderníctvo, kozmetika, manikúra-pedikúra,
krajčírsky salón ...)

-

služby administratívneho charakteru (právne, poradenské služby, ateliéry, obchodné kancelárie, ...)

-

záhradkárske aktivity (úžitkové a okrasné záhrady) v rozsahu nárokov rodinného bývania

-

ostatné funkcie okrem neprípustných

účelovo viazané funkcie a plochy
-

doplnková rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská a hracie plochy, malé športoviská)

-

verejná zeleň

-

obslužné a príjazdové komunikácie

-

odstavné a parkovacie plochy

-

cyklistické a pešie chodníky

-

nižšie rády rozvodov inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie
a prečerpávacie stanice

neprípustná funkcia
-

služby s negatívnym dopadom na životné prostredie

-

poľnohospodárska výroba

-

priemyselná výroba

-

stavebná výroba a výroba stavebných hmôt

-

skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

nová výstavba

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

zástavba samostatne stojacich domov, zástavba združených domov (radové, dvojdomy ...) – max. 20% výmery zóny,
len v časti pri ceste III. triedy

•

minimálna výmera stavebného pozemku ............................................................................................................... 600 m

•

maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,30

•

minimálny index zelene .............................................................................................................................................. 0,60

•

maximálny počet nadzemných podlaží, vrátane obytného podkrovia ............................................................................ 2

2

Regulácia zelene v území:
•

nová výsadba okrasných listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko, prípadne tradičných ovocných
drevín v sadovej úprave v rámci verejného priestoru

•

potrebné riešiť projektom sadových úprav
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Verejnoprospešné záujmy v území:
•

vo východnej časti rezervovať plochu na vybudovanie zbernej komunikácie funkčnej triedy B3, vrátane križovatky
s cestou III. triedy

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

spôsob urbanisticko-architektonického riešenia lokality je potrebné rozpracovať na nižšom stupni (na úrovni zóny)
formou územného plánu zóny (ÚPN-Z), do doby schválenia ÚPN-Z formou urbanisticko-architektonickej štúdie

•

rešpektovať ochranné pásmo vodného toku Biela voda

•

rešpektovať trasu a šírku biokoridoru rBK Biela voda, zachovať všetky brehové porasty ako aj plochy nelesnej
drevinovej vegetácie, ktoré sú súčasťou biokoridoru.

•

rešpektovať ochranné pásmo hlavného skupinového privádzača vody DN500 a DN1000

•

zohľadniť priestorovú rezervu vo výhľade pre biokoridor regionálneho významu v agrocenózach.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013)

B 24

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

poľnohospodársky využívaná pôda

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
-

•

•

•

trvalé bývanie v rodinných domoch

doplnková funkcia
-

drobné podnikateľské aktivity výlučne ako súčasť bytových budov, ktoré nevyžadujú zvýšené nároky na
technickú obsluhu územia (t. j. dopravnú obsluhu, parkovanie, energie a odpady)

-

doplnkové služby, ktoré neohrozujú hygienu obytného prostredia (kaderníctvo, kozmetika, manikúra-pedikúra,
krajčírsky salón ...)

-

služby administratívneho charakteru (právne, poradenské služby, ateliéry, obchodné kancelárie, ...)

-

záhradkárske aktivity (úžitkové a okrasné záhrady) v rozsahu nárokov rodinného bývania

-

ostatné funkcie okrem neprípustných

účelovo viazané funkcie a plochy
-

doplnková rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská a hracie plochy, malé športoviská)

-

verejná zeleň

-

obslužné a príjazdové komunikácie

-

odstavné a parkovacie plochy

-

cyklistické a pešie chodníky

-

nižšie rády rozvodov inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie
a prečerpávacie stanice

neprípustná funkcia
-

služby s negatívnym dopadom na životné prostredie

-

poľnohospodárska výroba

-

priemyselná výroba

-

stavebná výroba a výroba stavebných hmôt

-

skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

nová výstavba

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

zástavba samostatne stojacich domov

•

minimálna výmera stavebného pozemku ............................................................................................................... 600 m

•

maximálny index zastavanej plochy ........................................................................................................................... 0,30

•

minimálny index zelene ............................................................................................................................................. 0,60

•

maximálny počet nadzemných podlaží, vrátane obytného podkrovia ........................................................................... 2

2

Regulácia zelene v území:
•

nová výsadba okrasných listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko, prípadne tradičných ovocných
drevín v sadovej úprave v rámci verejného priestoru

•

potrebné riešiť projektom sadových úprav
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Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

spôsob urbanisticko-architektonického riešenia lokality je potrebné rozpracovať na nižšom stupni (na úrovni zóny)
formou urbanisticko-architektonickej štúdie.

•

rešpektovať ochranné pásmo VTL plynovodu.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2014)

B 25

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

orná pôda

•

brehové porasty - lužné dreviny

Regulácia funkčného využitia územia:
•
•

základná funkcia
trvalé bývanie v rodinných domoch
doplnková funkcia
drobné podnikateľské aktivity výlučne ako súčasť bytových budov, ktoré nevyžadujú zvýšené nároky na
technickú obsluhu územia (t. j. dopravnú obsluhu, parkovanie, energie a odpady)
doplnkové služby, ktoré neohrozujú hygienu obytného prostredia (kaderníctvo, kozmetika, manikúra-pedikúra,
krajčírsky salón ...)
malokapacitné ubytovacie zariadenia s počtom lôžok do 20, vrátane (penzióny, malé hotely, ...)
služby administratívneho charakteru (právne, poradenské služby, ateliéry, obchodné kancelárie, ...)
záhradkárske aktivity (úžitkové a okrasné záhrady) v rozsahu nárokov rodinného bývania
ostatné funkcie okrem neprípustných

•

účelovo viazané funkcie a plochy
doplnková rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská a hracie plochy, malé športoviská)
verejná zeleň
obslužné a príjazdové komunikácie
odstavné a parkovacie plochy
cyklistické a pešie chodníky
nižšie rády rozvodov inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie
a prečerpávacie stanice

•

neprípustná funkcia
služby s negatívnym dopadom na životné prostredie
poľnohospodárska výroba
priemyselná výroba
stavebná výroba a výroba stavebných hmôt
skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

nová výstavba

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•
•

zástavba samostatne stojacich domov
2
minimálna výmera stavebného pozemku ............................................................................................................... 700 m

•
•
•

maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,30
minimálny index zelene ............................................................................................................................................... 0,60
maximálny počet nadzemných podlaží, vrátane obytného podkrovia ............................................................................. 2

Regulácia zelene v území:
•
•
•

zachovanie existujúcej kostry zelene
dosadba druhov potenciálnej vegetácie ekologicky viazaných na dané stanovisko
potrebné riešiť projektom sadových úprav

Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

spôsob urbanisticko-architektonického riešenia lokality je potrebné rozpracovať na nižšom stupni (na úrovni zóny)
formou urbanisticko-architektonickej štúdie

•
•

rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásmo VTL plynovodu a ochranné pásmo vedenia VN 22 kV
rešpektovať biokoridor RBk XXXIX Malý Dunaj – Biela Voda v dotyku s východným okrajom územia a vetrolamy – pásy
zelene v dotyku s južným okrajom územia.

•

pri návrhu funkčného využitia rešpektovať záväzné regulatívy ÚPNR-BSK č. 3., 3.4.4., 4., 4.4., 4.6., 4.7., 4.9.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZAD Č. 1/2014)

C3

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

poľnohospodársky využívaná pôda

Regulácia funkčného využitia územia:
•
•

•

•

základná funkcia
hromadné bývanie v bytových domoch
doplnková funkcia
doplnková vybavenosť a služby
ostatné funkcie okrem neprípustných
účelovo viazané funkcie a plochy
doplnková rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská a hracie plochy, malé športoviská, oddychové
plochy)
verejná okrasná a parková zeleň
cyklistické a pešie chodníky
obslužné a príjazdové komunikácie
odstavné a parkovacie plochy na teréne
odstavné plochy na garážovanie nad alebo pod terénom
nižšie rády rozvodov inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie
a prečerpávacie stanice
neprípustná funkcia
služby s negatívnym dopadom na životné prostredie
poľnohospodárska výroba
priemyselná výroba
stavebná výroba a výroba stavebných hmôt
skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

nová výstavba bytových domov

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,40

•
•

minimálny index zelene ............................................................................................................................................... 0,50
maximálny počet nadzemných podlaží ............................................................................ 3 (vrátane obytného podkrovia)

Regulácia zelene v území:
•
•

nová výsadba okrasných listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko, prípadne tradičných ovocných
drevín v sadovej úprave v rámci verejného priestoru
potrebné riešiť projektom sadových úprav

Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•
•
•
•

rešpektovať trasu vedenia VTL plynu, vrátane ochranného a bezpečnostného pásma
rešpektovať ochranné pásmo výtlačného potrubia splaškových vôd Modra – ÚČOV Bratislava-Vrakuňa DN600
rešpektovať cyklotrasu, vedenú paralelne so Šúrskym kanálom
rešpektovať miestny biokoridor Šúrsky kanál v dotyku s juhozápadným okrajom územia

•

spôsob urbanisticko-architektonického riešenia lokality je potrebné rozpracovať na nižšom stupni (na úrovni zóny)
formou urbanisticko-architektonickej štúdie
rešpektovať ochranné pásmo navrhovanej diaľnice D4

•
•

riešiť územnoplánovacie, resp. iné vlastné protihlukové opatrenia vzhľadom na budúcu predpokladanú hlukovú záťaž
z prevádzky na diaľnici.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013, ZaD č. 1/2014)

D1

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

existujúca zástavba rodinných domov
zmiešaná urbanistická štruktúra reprezentujúca rôzne časové obdobia výstavby, rôznorodej stavebno-technickej
kvality
občianska vybavenosť ako súčasť bytových budov, resp. ako provizórne montované stavby
základná občianska vybavenosť ako samostatné objekty (obchody, základná škola, materská škola, základná
umelecká škola, osobitná škola, gastro-služby, ...)
verejná správa (obecný úrad, matrika, obecná polícia)
verejná administratíva (pošta, banky, ...)
kultúrno-spoločenské inštitúcie (Matičný dom, Niké, knižnica, ...)
cirkevné stavby (kostol, kaplnka, kláštor, kaštieľ)
požiarna zbrojnica
verejná zeleň - hodnotné parkové plochy tvorené prevažne vzrastlými listnatými stromami

Regulácia funkčného využitia územia:
•

•

•

•

základná funkcia
polyfunkčné využitie
bývanie v rozsahu minimálne 40 % z celkovej plochy
vybavenosť v rozsahu minimálne 50 % z celkovej plochy
obchodno-obslužná vybavenosť maloobchodného charakteru (predajne s potravinárskym a nepotravinárskym
tovarom, bistrá, reštaurácie, kaviarne, cukrárne, ...)
malokapacitné ubytovacie zariadenia (penzióny, malé hotely, ...)
doplnkové služby neohrozujúce hygienu obytného prostredia
vybavenosť kultúry a vzdelávania (výstavné siene, galérie, múzeá, pamätné izby, knižnice, kluby, kultúrnospoločenské a zábavné centrá, strediská pre spolkovú činnosť, jazykové školy, špeciálne umelecké školy a dielne,
...)
vybavenosť administratívneho charakteru (obchodné a poradenské kancelárie, administratíva podnikov a
súkromných firiem, finančné služby, cestovné a informačné kancelárie, ...)
zdravotnícka a sociálna vybavenosť (súkromné lekárske ambulancie, lekárne, sociálna starostlivosť, ...)
doplnková funkcia
služby výrobného charakteru neohrozujúce kvalitu životného prostredia, bez zvýšených nárokov na dopravnú a
technickú obsluhu (t.j. prístup ťažkých nákladných vozidiel, odpady, hluk, zvýšené nároky na odber energie)
malé pekárne, cukrárenská výroba, výroba miestnych špecialít, ...
krajčírske dielne a salóny, opravovne spotrebného tovaru, ...
výroba drobných úžitkových predmetov, ...
ostatné funkcie okrem neprípustných
účelovo viazané funkcie a plochy
pešie komunikácie a priestranstvá, vrátane pasáží a vnútroblokov
obslužné, príjazdové a zásobovacie komunikácie
odstavné a parkovacie plochy
zastávky hromadnej dopravy
stanovištia taxíkov
verejné strážené parkoviská
verejná a parková zeleň
rozvody inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie a prečerpávacie stanice
neprípustná funkcia
služby s dopadom na životné prostredie
poľnohospodárska výroba
priemyselná výroba
stavebná výroba a výroba stavebných hmôt
skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
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•
•
•
•

rekonštrukcia objektov
prestavba a dostavba objektov
dostavba prelúk
asanácia a výstavba nových objektov

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•
•

kompaktná radová zástavba
zástavba samostatne stojacich objektov

•
•
•
•

maximálny výška zástavby ............................................ 3 nadzemné podlažia (vrátane obytného podkrovia), max. 10 m
maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,45
minimálny index zelene .............................................................................................................................................. 0,30
prípustná je reparcelácia územia do blokov s podmienkou dodržania tektoniky a členenia stavieb v merítku
charakteristickom pre dané územie

Regulácia zelene v území:
•
•

dosadba okrasných listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko v rámci parkových plôch a v rámci
uličného priestoru (odporučená šírka vodopriepustného trávnatého pásu minimálne 1,5 m)
potrebné riešiť projektom sadových úprav

Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

•
•

územie vymedzené ako centrálna zóna je potrebné preriešiť na podrobnejšej úrovni (na úrovni zóny) formou
územného plánu zóny s podrobnou reguláciou funkčného využitia a hmotovo-priestorového stvárnenia objektov - do
doby spracovania územného plánu zóny je potrebné zabezpečovať architektonický súlad pri riešení fasád
navrhovaných objektov (farebnosť, materiál, tvaroslovie, ....) s okolitou zástavbou prostredníctvom príslušného
oddelenia obecného úradu s následným odsúhlasením zámeru obcou
v území je potrebné rešpektovať Nariadenie vlády č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
rešpektovať záväzné regulatívy ÚPNR-BSK č. 7.1., 7.2., 7.3., 7.3.3.3., 7.3.6., 7.3.7..
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2014)

D2

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

existujúca zástavba rodinných domov
zmiešaná urbanistická štruktúra reprezentujúca rôzne časové obdobia výstavby, rôznorodej stavebno-technickej
kvality
občianska vybavenosť ako súčasť obytných bytových budov, resp. ako provizórne montované stavby
občianska vybavenosť ako samostatné objekty
doplnkové vybavenostné služby

Regulácia funkčného využitia územia:
•

•

•

•

základná funkcia
polyfunkčné využitie
bývanie v rozsahu minimálne 50 % z celkovej plochy
vybavenosť v rozsahu minimálne 30 % z celkovej plochy
obchodno-obslužná vybavenosť maloobchodného charakteru (predajne s potravinárskym a nepotravinárskym
tovarom, bistrá, reštaurácie, kaviarne, cukrárne, ...)
malokapacitné ubytovacie zariadenia
doplnkové služby neohrozujúce hygienu obytného prostredia
vybavenosť administratívneho charakteru (obchodné a poradenské kancelárie, administratíva podnikov a
súkromných firiem, finančné služby, cestovné a informačné kancelárie, ...)
zdravotnícka a sociálna vybavenosť (súkromné lekárske ambulancie, lekárne, sociálna starostlivosť, ...)
zástavba bytových domov – len na pozemkoch parc. č. 1/1, 1/2, 2/3 (register C)
doplnková funkcia
služby výrobného charakteru neohrozujúce kvalitu životného prostredia, bez zvýšených nárokov na dopravnú a
technickú obsluhu (t.j. prístup ťažkých nákladných vozidiel, odpady, hluk, zvýšené nároky na odber energie)
malé pekárne, cukrárenská výroba, výroba miestnych špecialít, ...
krajčírske dielne a salóny, opravovne spotrebného tovaru, ...
výroba drobných úžitkových predmetov, ...
ostatné funkcie okrem neprípustných
účelovo viazané funkcie a plochy
pešie komunikácie
obslužné, príjazdové a zásobovacie komunikácie
odstavné a parkovacie plochy
verejná a parková zeleň
rozvody inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie a prečerpávacie stanice
neprípustná funkcia
služby s dopadom na životné prostredie
poľnohospodárska výroba
priemyselná výroba
stavebná výroba a výroba stavebných hmôt
skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

rekonštrukcia objektov

•
•
•

prestavba a dostavba objektov
dostavba prelúk
asanácia a výstavba nových objektov

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•
•
•

kompaktná radová zástavba
zástavba samostatne stojacich objektov
maximálny výška zástavby ............................................ 3 nadzemné podlažia (vrátane obytného podkrovia), max. 10 m

•
•

maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,40
minimálny index zelene ............................................................................................................................................... 0,30
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•

prípustná je reparcelácia územia do blokov s podmienkou dodržania tektoniky a členenia stavieb v merítku
charakteristickom pre dané územie

Regulácia zelene v území:
•

•

nová výsadba a dosadba okrasných listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko, prípadne tradičných
ovocných drevín v sadovej úprave, v rámci verejného priestoru (odporučená šírka vodopriepustného trávnatého pásu
minimálne 1,5 m)
potrebné riešiť projektom sadových úprav

Verejnoprospešné záujmy v území:
•

v polohe Škultétyho ulice je potrebné ponechať územnú rezervu pre rekonštrukciu a rozšírenie komunikácie

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

pre územie je potrebné spracovať urbanisticko-architektonickú štúdiu s podrobnou reguláciou pre usmerňovanie
a koordináciu funkčného využitia a hmotovo-priestorového stvárnenia objektov

•
•

v území je potrebné rešpektovať Nariadenie vlády č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
rešpektovať záväzné regulatívy ÚPNR-BSK č. 7.1., 7.2., 7.3., 7.3.3.3., 7.3.6., 7.3.7..
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2014)

D3

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

existujúca zástavba rodinných domov
zmiešaná urbanistická štruktúra reprezentujúca rôzne časové obdobia výstavby, rôznorodej stavebno-technickej
kvality
občianska vybavenosť ako súčasť obytných bytových budov, resp. ako provizórne montované stavby
občianska vybavenosť ako samostatné objekty
doplnkové vybavenostné služby

Regulácia funkčného využitia územia:
•

•

•

•

základná funkcia
polyfunkčné využitie
bývanie v rozsahu minimálne 50 % z celkovej plochy
vybavenosť v rozsahu minimálne 30 % z celkovej plochy
obchodno-obslužná vybavenosť maloobchodného charakteru (predajne s potravinárskym a nepotravinárskym
tovarom, bistrá, reštaurácie, kaviarne, cukrárne, ...)
malokapacitné ubytovacie zariadenia
doplnkové služby neohrozujúce hygienu obytného prostredia
vybavenosť administratívneho charakteru (obchodné a poradenské kancelárie, administratíva podnikov a
súkromných firiem, finančné služby, cestovné a informačné kancelárie, ...)
zdravotnícka a sociálna vybavenosť (súkromné lekárske ambulancie, lekárne, sociálna starostlivosť, ...)
doplnková funkcia
služby výrobného charakteru neohrozujúce kvalitu životného prostredia, bez zvýšených nárokov na dopravnú a
technickú obsluhu (t.j. prístup ťažkých nákladných vozidiel, odpady, hluk, zvýšené nároky na odber energie)
malé pekárne, cukrárenská výroba, výroba miestnych špecialít, ...
krajčírske dielne a salóny, opravovne spotrebného tovaru, ...
výroba drobných úžitkových predmetov, ...
ostatné funkcie okrem neprípustných
účelovo viazané funkcie a plochy
pešie komunikácie
obslužné, príjazdové a zásobovacie komunikácie
odstavné a parkovacie plochy
verejná a parková zeleň
rozvody inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie a prečerpávacie stanice
neprípustná funkcia
služby s dopadom na životné prostredie
poľnohospodárska výroba
priemyselná výroba
stavebná výroba a výroba stavebných hmôt
skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

rekonštrukcia objektov

•
•
•

prestavba a dostavba objektov
dostavba prelúk
asanácia a výstavba nových objektov

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•
•
•
•

kompaktná radová zástavba
zástavba samostatne stojacich objektov
maximálny výška zástavby ............................................ 3 nadzemné podlažia (vrátane obytného podkrovia), max. 10 m
maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,40

•

minimálny index zelene ............................................................................................................................................... 0,30
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•

prípustná je reparcelácia územia do blokov s podmienkou dodržania tektoniky a členenia stavieb v merítku
charakteristickom pre dané územie

Regulácia zelene v území:
•

•

nová výsadba a dosadba okrasných listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko, prípadne tradičných
ovocných drevín v sadovej úprave, v rámci verejného priestoru (odporučená šírka vodopriepustného trávnatého pásu
minimálne 1,5 m)
potrebné riešiť projektom sadových úprav

Verejnoprospešné záujmy v území:
•

v polohe Škultétyho ulice je potrebné ponechať územnú rezervu pre rekonštrukciu a rozšírenie komunikácie

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

pre územie je potrebné spracovať urbanisticko-architektonickú štúdiu s podrobnou reguláciou pre usmerňovanie
a koordináciu funkčného využitia a hmotovo-priestorového stvárnenia objektov

•
•

v území je potrebné rešpektovať Nariadenie vlády č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
rešpektovať záväzné regulatívy ÚPNR-BSK č. 7.1., 7.2., 7.3., 7.3.3.3., 7.3.6., 7.3.7..
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2014)

D4

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

existujúca zástavba rodinných domov
zmiešaná urbanistická štruktúra reprezentujúca rôzne časové obdobia výstavby
občianska vybavenosť ako súčasť obytných bytových budov
občianska vybavenosť ako samostatné objekty
služby výrobno-technického charakteru (firma JUMEX)

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
polyfunkčné využitie
bývanie v rozsahu minimálne 50 % z celkovej plochy
vybavenosť v rozsahu minimálne 40 % z celkovej plochy
obchodno-obslužná vybavenosť maloobchodného charakteru (predajne s potravinárskym a nepotravinárskym
tovarom, bistrá, reštaurácie, kaviarne, cukrárne, ...)
malokapacitné ubytovacie zariadenia (penzióny, malé hotely, ...)
doplnkové služby neohrozujúce hygienu obytného prostredia
vybavenosť administratívneho charakteru (obchodné a poradenské kancelárie, administratíva podnikov a
súkromných firiem, finančné služby, cestovné a informačné kancelárie, ...)

•

doplnková funkcia
služby nevýrobného charakteru orientované na oblasť rekreácie a cestovného ruchu
požičovne bicyklov a športových potrieb
kozmetika, kaderníctvo
služby výrobného charakteru orientované na gastronómiu
cukrárenská výroba, výroba miestnych špecialít, ...
ostatné funkcie okrem neprípustných
účelovo viazané funkcie a plochy
pešie komunikácie a priestranstvá
obslužné, príjazdové a zásobovacie komunikácie
odstavné a parkovacie plochy
garážovacie plochy viazané na ubytovacie kapacity
verejná a parková zeleň
obytné a okrasné záhrady
terasy a oddychové plochy
bazény a malé vodné plochy
rozvody inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie a prečerpávacie stanice

•

•

neprípustná funkcia
služby s dopadom na životné prostredie
poľnohospodárska výroba
priemyselná výroba
stavebná výroba a výroba stavebných hmôt
skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

rekonštrukcia objektov

•
•
•

prestavba a dostavba objektov
dostavba prelúk
asanácia a výstavba nových objektov

Koeficienty a spôsob využitia územia:
a)

b)

jestvujúca zástavba
pri rekonštrukcii a prestavbe objektov hmotovo rešpektovať založenú urbanistickú štruktúru
dodržať výškové zónovanie ........................................................... 2 nadzemné podlažia (vrátane podkrovia)
dostavba prelúk
zástavba samostatne stojacich rodinných domov

ÚPN SÚ IVANKA PRI DUNAJI v znení neskorších zmien a doplnkov / ÚPLNE ZNENIE (r.2015)

56

•

hmotovo rešpektovať založenú urbanistickú štruktúru
dodržať výškové zónovanie ........................................................... 2 nadzemné podlažia (vrátane podkrovia)
dodržať založenú stavebnú čiaru
maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,40

•

minimálny index zelene ............................................................................................................................................... 0,30

-

Regulácia zelene v území:
•

nová výsadba a dosadba okrasných listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko, prípadne tradičných
ovocných drevín v sadovej úprave, v rámci verejného priestoru (odporučená šírka vodopriepustného trávnatého pásu
minimálne 2,5 m)

•

potrebné riešiť projektom sadových úprav

Verejnoprospešné záujmy v území:
--

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

pre územie je potrebné spracovať urbanisticko-architektonickú štúdiu s podrobnou reguláciou pre usmerňovanie
a koordináciu funkčného využitia a hmotovo-priestorového stvárnenia objektov.

•

rešpektovať záväzné regulatívy ÚPNR-BSK č. 7.1., 7.2., 7.3., 7.3.3.3., 7.3.6., 7.3.7..
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2014)

D5

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•
•

existujúca zástavba rodinných domov
občianska vybavenosť ako samostatné objekty

•

záhrady

Regulácia funkčného využitia územia:
•

•

•

•

základná funkcia
polyfunkčné využitie
bývanie v rozsahu minimálne 50 % z celkovej plochy
vybavenosť v rozsahu minimálne 30 % z celkovej plochy
obchodno-obslužná vybavenosť maloobchodného charakteru (predajne s potravinárskym a nepotravinárskym
tovarom, bistrá, reštaurácie, kaviarne, cukrárne, ...)
malokapacitné ubytovacie zariadenia
doplnkové služby neohrozujúce hygienu obytného prostredia
vybavenosť administratívneho charakteru (obchodné a poradenské kancelárie, administratíva podnikov a
súkromných firiem, finančné služby, cestovné a informačné kancelárie, ...)
zdravotnícka a sociálna vybavenosť
doplnková funkcia
služby výrobného charakteru neohrozujúce kvalitu životného prostredia, bez zvýšených nárokov na dopravnú a
technickú obsluhu (t.j. prístup ťažkých nákladných vozidiel, odpady, hluk, zvýšené nároky na odber energie),
orientované na oblasť rekreácie a cestovného ruchu
ostatné funkcie okrem neprípustných
účelovo viazané funkcie a plochy
pešie komunikácie a priestranstvá
obslužné, príjazdové a zásobovacie komunikácie
odstavné a parkovacie plochy
verejná a parková zeleň
rozvody inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie a prečerpávacie stanice
neprípustná funkcia
služby s dopadom na životné prostredie
poľnohospodárska výroba
priemyselná výroba
stavebná výroba a výroba stavebných hmôt
skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

rekonštrukcia objektov

•
•
•

prestavba a dostavba objektov
dostavba prelúk
výstavba nových objektov

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•
•
•
•

zástavba samostatne stojacich objektov
maximálny výška zástavby ............................................................... 2 nadzemné podlažia (vrátane obytného podkrovia)
maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,40
minimálny index zelene ............................................................................................................................................... 0,30

•

prípustná je reparcelácia územia do blokov s podmienkou dodržania tektoniky a členenia stavieb v merítku
charakteristickom pre dané územie

Regulácia zelene v území:
•

•

nová výsadba a dosadba okrasných listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko, prípadne tradičných
ovocných drevín v sadovej úprave, v rámci verejného priestoru (odporučená šírka vodopriepustného trávnatého pásu
minimálne 1,5 m)
potrebné riešiť projektom sadových úprav
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Verejnoprospešné záujmy v území:
--

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

pre územie je potrebné spracovať urbanisticko-architektonickú štúdiu s podrobnou reguláciou pre usmerňovanie
a koordináciu funkčného využitia a hmotovo-priestorového stvárnenia objektov.

•

rešpektovať záväzné regulatívy ÚPNR-BSK č. 7.1., 7.2., 7.3., 7.3.3.3., 7.3.6., 7.3.7..
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013)
•

orná pôda

•

brehové porasty - lužné dreviny

F2

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
-

športovo-rekreačná vybavenosť
vodné športy, tenisové kurty, ihriská všetkých druhov, plochy pre skateboard a kolieskové korčule, minigolf, ...

-

prechodné ubytovanie
kempingový tábor (ubytovanie v bungalovoch, stanovanie, autokaravany, ...)
malokapacitné hotely, penzióny, ...

-

stravovacie zariadenia
pre rýchle občerstvenie (bufety, denné bary, ...)
reštaurácie, ...

•

•

•

doplnková funkcia
-

požičovne bicyklov a športových potrieb

-

informačné centrum

-

služby doplňujúce vybavenosť sídla

-

rybolov

-

bývanie (služobný byt ...)

-

ostatné funkcie okrem neprípustných

účelovo viazané funkcie a plochy
-

pláže a oddychové plochy

-

pešie chodníky a priestranstvá

-

cyklistické chodníky a trasy

-

obslužné, príjazdové a zásobovacie komunikácie

-

verejné parkoviská a odstavné plochy

-

strážené parkoviská

-

verejná okrasná a parková zeleň

-

rozvody inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie a prečerpávacie stanice

neprípustná funkcia
-

bývanie v bytových domoch

-

služby s negatívnym dopadom na životné prostredie

-

poľnohospodárska výroba

-

priemyselná výroba

-

stavebná výroba a výroba stavebných hmôt

-

skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

nová výstavba solitérov a rekreačných plôch
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Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

sú viazané na overenie územia na zonálnej úrovni

•

minimálna výmera stavebného pozemku ....................................................................................... ....................... 700 m

•

maximálny index zastavanej plochy ........................................................................................................................... 0,30

•

minimálny index zelene .............................................................................................................................................. 0,65

•

maximálny počet nadzemných podlaží, vrátane podkrovia ........................................................................................... 2

2

Regulácia zelene v území:
•

zachovanie existujúcej kostry zelene

•

dosadba druhov potenciálnej vegetácie ekologicky viazaných na dané stanovisko

•

viazaná na overenie územia na zonálnej úrovni

Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

územie je potrebné komplexne preriešiť na podrobnejšej úrovni (na úrovni zóny) formou urbanistickoarchitektonickej štúdie.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2014)

F3

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•
•

orná pôda
brehové porasty - lužné dreviny

Regulácia funkčného využitia územia:
•

•

•

•

základná funkcia
športovo-rekreačná vybavenosť
vodné športy, tenisové kurty, ihriská všetkých druhov, plochy pre skateboard a kolieskové korčule, minigolf, ...
prechodné ubytovanie
kempingový tábor (ubytovanie v bungalovoch, stanovanie, autokaravany, ...)
malokapacitné hotely, penzióny, ...
stravovacie zariadenia
pre rýchle občerstvenie (bufety, denné bary, ...)
reštaurácie, ...
doplnková funkcia
požičovne bicyklov a športových potrieb
informačné centrum
služby doplňujúce vybavenosť sídla
bývanie (služobný byt ...)
rybolov
ostatné funkcie okrem neprípustných
účelovo viazané funkcie a plochy
pláže a oddychové plochy
pešie chodníky a priestranstvá
cyklistické chodníky a trasy
obslužné, príjazdové a zásobovacie komunikácie
verejné parkoviská a odstavné plochy
strážené parkoviská
verejná okrasná a parková zeleň
rozvody inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie a prečerpávacie stanice
neprípustná funkcia
bývanie v rodinných a bytových domoch
služby s dopadom na životné prostredie
poľnohospodárska výroba
priemyselná výroba
stavebná výroba a výroba stavebných hmôt
skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

nová výstavba solitérov a rekreačných plôch

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

sú viazané na overenie územia na zonálnej úrovni

Regulácia zelene v území:
•
•
•

zachovanie existujúcej kostry zelene
dosadba druhov potenciálnej vegetácie ekologicky viazaných na dané stanovisko
viazaná na overenie územia na zonálnej úrovni

Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

rešpektovať ochranné pásmo výtlačného potrubia splaškových vôd Modra – ÚČOV Bratislava-Vrakuňa DN600 a
napojenie kanalizácie seneckého regiónu v tomto území
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•
•

rešpektovať cyklotrasu, vedenú paralelne so Šúrskym kanálom
rešpektovať miestny biokoridor Šúrsky kanál v dotyku s juhozápadným okrajom územia a existujúcu lesnú vegetáciu,
vetrolamy – pásy zelene v dotyku s juhovýchodným okrajom územia

•

územie je potrebné komplexne preriešiť na podrobnejšej úrovni (na úrovni zóny) formou urbanistickoarchitektonickej štúdie
rešpektovať ochranné pásmo navrhovanej diaľnice D4

•
•

riešiť územnoplánovacie, resp. iné vlastné protihlukové opatrenia vzhľadom na budúcu predpokladanú hlukovú záťaž
z prevádzky na diaľnici.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013)

F5

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

športový areál (futbalový štadión)

•

areál firmy Hakl, spol. s.r.o.

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
-

športovo-rekreačná vybavenosť
ihriská všetkých druhov

•

doplnková funkcia
-

prechodné ubytovanie
malokapacitné hotely, penzióny, ...

-

stravovacie zariadenia
pre rýchle občerstvenie (bufety, denné bary, ...)
reštaurácie, ...

•

•

-

administratíva

-

bývanie (služobný byt ...)

-

ostatné funkcie okrem neprípustných

účelovo viazané funkcie a plochy
-

pešie chodníky a priestranstvá

-

cyklistické chodníky a trasy

-

obslužné, príjazdové a zásobovacie komunikácie

-

verejné parkoviská a odstavné plochy

-

strážené parkoviská

-

verejná okrasná a parková zeleň

-

rozvody inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie a prečerpávacie stanice

neprípustná funkcia
-

bývanie v rodinných a bytových domoch

-

služby s negatívnym dopadom na životné prostredie

-

poľnohospodárska výroba

-

priemyselná výroba

-

stavebná výroba a výroba stavebných hmôt

-

skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

nová výstavba solitérov a športovo-rekreačných plôch

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,25

•

minimálny index zelene .............................................................................................................................................. 0,15

•

maximálny počet nadzemných podlaží ................................................................................................... 3 plus podkrovie

Regulácia zelene v území:

ÚPN SÚ IVANKA PRI DUNAJI v znení neskorších zmien a doplnkov / ÚPLNE ZNENIE (r.2015)

68

•

nová výsadba a dosadba listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko s okrasnou a izolačnou funkciou

Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

zachovať ochranné pásmo pozdĺž toku Ľadovej vody.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013)

F6

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

poľnohospodársky využívaná pôda

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
-

športovo-rekreačná vybavenosť
ihriská všetkých druhov

-

prechodné ubytovanie
malokapacitné hotely, penzióny, ...

-

stravovacie zariadenia
pre rýchle občerstvenie (bufety, denné bary, ...)
reštaurácie, ...

•

•

•

doplnková funkcia
-

administratíva

-

bývanie (služobný byt ...)

-

ostatné funkcie okrem neprípustných

účelovo viazané funkcie a plochy
-

pešie chodníky a priestranstvá

-

cyklistické chodníky a trasy

-

obslužné, príjazdové a zásobovacie komunikácie

-

verejné parkoviská a odstavné plochy

-

strážené parkoviská

-

verejná okrasná a parková zeleň

-

rozvody inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie a prečerpávacie stanice

neprípustná funkcia
-

bývanie v bytových domoch

-

služby s negatívnym dopadom na životné prostredie

-

poľnohospodárska výroba

-

priemyselná výroba

-

stavebná výroba a výroba stavebných hmôt

-

skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

nová výstavba solitérov a športovo-rekreačných plôch

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,25

•

minimálny index zelene ............................................................................................................................................... 0,15

•

maximálny počet nadzemných podlaží, vrátane podkrovia ............................................................................................. 2

Regulácia zelene v území:
•

nová výsadba a dosadba listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko s okrasnou a izolačnou funkciou
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Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

zachovať ochranné pásmo VTL plynovodu

•

rešpektovať ochranné pásmo výtlačného potrubia splaškových vôd Modra – ÚČOV Bratislava-Vrakuňa DN600.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013)

H3

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

poľnohospodársky využívaná pôda

Regulácia funkčného využitia územia:
•

•

•

•

základná funkcia
-

pochovávanie klasickým spôsobom

-

urnový háj

doplnková funkcia
-

oddychové a kľudové plochy

-

pietne obrady

-

ostatné funkcie okrem neprípustných

účelovo viazané funkcie a plochy
-

dom smútku

-

okrasná a izolačná zeleň

-

pešie trasy a priestranstvá

-

malá architektúra

-

príjazdové komunikácie a manipulačné plochy

-

plochy a zariadenia pre údržbu

-

rozvody inžinierskych sietí

neprípustná funkcia
-

bývanie v rodinných a bytových domoch

-

služby s negatívnym dopadom na životné prostredie

-

poľnohospodárska výroba

-

priemyselná výroba

-

stavebná výroba a výroba stavebných hmôt

-

skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

výstavba cintorína

Koeficienty a spôsob využitia územia:
–

Regulácia zelene v území:
•

je viazaná na vypracovanie sadovníckej štúdie zonálnej úrovne

•

plochu biokoridoru je potrebné rešpektovať v súčasnom rozsahu

Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

vypracovanie architektonicko-sadovníckej štúdie cintorína

•

rešpektovať ochranné pásmo vodného toku Biela voda

•

rešpektovať trasu a šírku biokoridoru rBK Biela voda, zachovať všetky brehové porasty ako aj plochy nelesnej
drevinovej vegetácie, ktoré sú súčasťou biokoridoru.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013)

J2

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

bývalé prevádzky výskumných pracovísk SAV

Regulácia funkčného využitia územia:
•

•

•

základná funkcia
-

administratívne prevádzky

-

obchodno-vybavenostné služby

-

výrobno-produkčné prevádzky

-

sklady a skladovacie prevádzky

-

iné služby

-

iné vlastné aktivity SJ

doplnková funkcia
-

centrum náboženského vzdelávania

-

voľnočasové aktivity

-

ubytovanie súvisiace so základnou resp. doplnkovou funkciou

-

ostatné funkcie okrem neprípustných

účelovo viazané funkcie a plochy
-

vybavenosť prevádzky a údržby

-

pešie komunikácie a priestranstvá

-

obslužné, príjazdové a zásobovacie komunikácie

-

odstavné a parkovacie plochy

-

verejná a parková zeleň

-

rozvody inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie a prečerpávacie stanice

neprípustná funkcia
-

bývanie v rodinných a bytových domoch

-

služby s výrazným negatívnym dopadom na životné prostredie

-

poľnohospodárska výroba

-

výroba stavebných hmôt

Regulácia zásahov do územia:
•

rekonštrukcia stávajúceho stavebného fondu

•

nová výstavba

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

sú viazané na overenie územia na zonálnej úrovni

•

maximálny index zastavanej plochy ........................................................................................................................ 0,60

•

minimálny index zelene ........................................................................................................................................... 0,15

•

maximálna podlažnosť .................................................................................................................................................. 3

Regulácia zelene v území:
•

nová výsadba a dosadba listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko s okrasnou a izolačnou funkciou,
široký pás trojetážovej zelene od komunikácie
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Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

pre územie nie je potrebné spracovať územný plán zóny, územie je potrebné komplexne preriešiť na podrobnejšej
úrovni formou urbanisticko-architektonickej štúdie.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013)

K3

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

poľnohospodársky využívaná pôda

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
-

•

doplnková funkcia
-

•

•

poľnohospodárske usadlosti

ostatné funkcie okrem neprípustných

účelovo viazané funkcie a plochy
-

obslužné, príjazdové a zásobovacie komunikácie

-

odstavné a parkovacie plochy pre vozidlá

-

ochranná a izolačná zeleň

-

plochy a zariadenia pre údržbu

-

rozvody inžinierskych sietí

neprípustná funkcia
-

bývanie v bytových domoch

-

služby s negatívnym dopadom na životné prostredie

-

poľnohospodárska výroba charakteru veľkokapacitného chovu hospodárskych zvierat

-

priemyselná výroba

-

stavebná výroba a výroba stavebných hmôt

-

skladovanie a distribúcia, okrem skladov súvisiacich so základnou a doplnkovou funkciou

Regulácia zásahov do územia:
•

nová výstavba

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,20

•

minimálny index zelene ............................................................................................................................................... 0,50

•

maximálny počet nadzemných podlaží, vrátane podkrovia ............................................................................................. 2

Regulácia zelene v území:
•

nová výsadba listnatých drevín ekologicky viazaných na dané stanovisko s okrasnou a izolačnou funkciou

Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

rešpektovať ochranné pásmo vodného toku Biela voda, výstavbu podmieniť nezasahovaním do toku, jeho brehových
porastov ako aj do nadregionálneho biokoridoru VII- Strmina-Šúr-Malý Dunaj

•

je potrebné, aby si vlastník usadlosti zabezpečil na vlastné náklady adekvátne dopravné a technické vybavenie územia.

•

zachovať územnú rezervu pre výtlačné potrubie splaškových vôd Senec – ÚČOV Bratislava-Vrakuňa.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2014)

L6

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

poľnohospodársky využívaná pôda

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
výrobné prevádzky
sklady a skladovacie prevádzky
predajne stavebnín

•

doplnková funkcia
doplnková administratívna vybavenosť (administratíva viazaná na prevádzku podnikov a súkromných firiem)
doplnková obchodno-obslužná vybavenosť (obchodné zariadenia viazané na výrobnú činnosť a skladovanie)
pohotovostné ubytovanie personálu
ostatné funkcie okrem neprípustných

•

účelovo viazané funkcie a plochy
obslužné, príjazdové a zásobovacie komunikácie
odstavné a parkovacie plochy pre vozidlá
plochy a zariadenia pre údržbu
rozvody inžinierskych sietí, distribučné energetické stanice, vodohospodárske čerpacie a prečerpávacie stanice,
čerpacie stanice pohonných hmôt
ochranná a izolačná zeleň

•

neprípustná funkcia
bývanie v rodinných a bytových domoch

Regulácia zásahov do územia:
•

výstavba nových prevádzok a areálov

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,65

•
•

minimálny index zelene ............................................................................................................................................... 0,05
maximálny počet nadzemných podlaží, vrátane podkrovia ............................................................................................ 3,
v ochrannom pásme prechodovej prekážkovej plochy letiska a prechodovej plochy radaru do výšky ochranných
pásiem
V podrobnejších stupňoch PD je potrebné na základe geodetického zamerania zohľadniť nadmorské výšky určené
ochrannými pásmami Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ornitologickými ochrannými pásmami a ochrannými
pásmami radaru pre koncovú riadenú oblasť Letiska M. R. Štefánika Bratislava TAR LZIB (sektor A).

Regulácia zelene v území:
•

v rámci novonavrhovaných plôch areálu je potrebné spracovať návrh riešenia zelene na nižšej úrovni

Verejnoprospešné záujmy v území:
•
•

mimoúrovňové križovanie – na ceste I/61
ochranné pásmo diaľnice D4 vrátane mimoúrovňového križovania – môže zasiahnuť do severovýchodného okraja
územia

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•
•

rešpektovať ochranné pásmo VTL plynovodu
rešpektovať ochranné pásma letiska M. R. Štefánika

•

rešpektovať existujúcu lesnú vegetáciu v dotyku s východným okrajom územia a vetrolamy – pásy zelene v dotyku
so západným okrajom územia
rešpektovať ochranné pásmo lesa

•
•
•
•

rešpektovať ochranné pásmo diaľnice D4, vrátane mimoúrovňového križovania
rešpektovať záväzné regulatívy ÚPNR-BSK č.8.11., 8.32., 8.33., 8.33.3., 8.33.5, ako aj 2.2.2., 2.2.3., a 5.4.1.
dopravné aj urbanistické riešenie v ďalších stupňoch PD zosúladiť s plánovanými stavbami „Cesta I/61 Bratislava –
Senec“ a „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2014)

L7

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

poľnohospodársky využívaná pôda

Regulácia funkčného využitia územia:
•

•
•

•

základná funkcia
výrobné prevádzky dočasného charakteru
sklady a skladovacie prevádzky dočasného charakteru
predajne stavebnín dočasného charakteru
doplnková funkcia
ostatné funkcie okrem neprípustných
účelovo viazané funkcie a plochy
obslužné, príjazdové a zásobovacie komunikácie dočasného charakteru
odstavné a parkovacie plochy pre vozidlá dočasného charakteru
plochy a zariadenia pre údržbu dočasného charakteru
rozvody inžinierskych sietí, distribučné energetické stanice, vodohospodárske čerpacie a prečerpávacie stanice,
čerpacie stanice pohonných hmôt dočasného charakteru
ochranná a izolačná zeleň
neprípustná funkcia
bývanie v rodinných a bytových domoch
všetky stavby trvalého charakteru
Poznámka: Stavbami dočasného charakteru sa rozumejú stavby, ktoré sú povolené dočasne – a to do doby, kým nedôjde k využitiu
územia pre paralelnú vzletovú a pristávaciu dráhu letiska.

Regulácia zásahov do územia:
•

výstavba nových prevádzok a areálov dočasného charakteru

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•
•

maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,65
minimálny index zelene ............................................................................................................................................... 0,05

•

maximálny počet nadzemných podlaží, vrátane podkrovia ............................................................................................ 3,
v ochrannom pásme prechodovej prekážkovej plochy letiska a prechodovej plochy radaru do výšky ochranných
pásiem
V podrobnejších stupňoch PD je potrebné na základe geodetického zamerania zohľadniť nadmorské výšky určené
ochrannými pásmami Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ornitologickými ochrannými pásmami a ochrannými
pásmami radaru pre koncovú riadenú oblasť Letiska M. R. Štefánika Bratislava TAR LZIB (sektor A).

Regulácia zelene v území:
•

v rámci novonavrhovaných plôch areálu je potrebné spracovať návrh riešenia zelene na nižšej úrovni

Verejnoprospešné záujmy v území:
Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•
•

rešpektovať ochranné pásma letiska M. R. Štefánika
rešpektovať územnú rezervu pre paralelnú vzletovú a pristávaciu dráhu letiska

•
•
•

rešpektovať vetrolamy – pásy zelene v dotyku so severozápadným okrajom územia
rešpektovať ochranné pásmo lesa
rešpektovať záväzné regulatívy ÚPNR-BSK č.8.11., 8.32., 8.33., 8.33.3., 8.33.5, ako aj 2.2.2., 2.2.3., a 5.4.1.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013)

O1

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

poľnohospodársky využívaná pôda

•

rozptýlená líniová zeleň voľnej krajiny

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
-

•

doplnková funkcia
-

•

•

pestovanie poľnohospodárskych plodín

líniové interakčné prvky územného systému ekologickej stability

účelovo viazané funkcie a plochy
-

poľné cesty

-

rozvody inžinierskych sietí, prechádzajúce územím

neprípustná funkcia
-

iné okrem základnej, doplnkovej a účelovo viazanej funkcie

Regulácia zásahov do územia:
–

Koeficienty a spôsob využitia územia:
–

Regulácia zelene v území:
–

Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

lokality sú územnou rezervou pre výhľadovú zmenu funkčného využitia, ktoré je potrebné riešiť samostatnou
územnou dokumentáciou a prerokovať ako zmenu, alebo doplnok územného plánu.
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OZNAČENIE ZÓNY (ZaD č. 1/2013)

S

Charakteristika súčasnej štruktúry územia:
•

poľnohospodársky využívaná pôda

Regulácia funkčného využitia územia:
•

základná funkcia
-

•

•

•

odstavné a parkovacie plochy viazané na prevádzku cintorína

doplnková funkcia
-

služby viazané na prevádzku parkoviska (strážna služba ...)

-

ostatné funkcie okrem neprípustných

účelovo viazané funkcie a plochy
-

obslužné, príjazdové a zásobovacie komunikácie

-

okrasná a izolačná zeleň

-

rozvody inžinierskych sietí

neprípustná funkcia
-

bývanie v rodinných a bytových domoch

-

služby s negatívnym dopadom na životné prostredie

-

poľnohospodárska výroba

-

priemyselná výroba

-

stavebná výroba a výroba stavebných hmôt

-

skladovanie a distribúcia

Regulácia zásahov do územia:
•

nová výstavba

Koeficienty a spôsob využitia územia:
•

maximálny index zastavanej plochy ............................................................................................................................ 0,10

•

minimálny index zelene ............................................................................................................................................... 0,10

•

maximálny počet nadzemných podlaží, vrátane podkrovia ............................................................................................. 2

Regulácia zelene v území:
–

Verejnoprospešné záujmy v území:
–

Špecifické požiadavky na reguláciu územia:
•

rešpektovať ochranné pásmo vodného toku Biela voda

•

rešpektovať trasu a šírku biokoridoru rBK Biela voda, zachovať všetky brehové porasty ako aj plochy nelesnej
drevinovej vegetácie, ktoré sú súčasťou biokoridoru.
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