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Zadanie pre vypracovanie Urbanistickej štúdie Svätý Jur - Prostredné Sever 
 

Zadanie pre vypracovanie Urbanistickej štúdie Svätý Jur – Prostredné Sever je vypracované v 
súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 
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A. Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie 

Urbanistická štúdia bude podľa §4 ods. 1 stavebného zákona spracovaná pre tieto účely: 

• návrh urbanistickej koncepcie územia bude slúžiť ako územnoplánovací podklad pre 
spodrobnenie platnej územnoplánovacej dokumentácie na úrovni obce – UPN mesta Svätý Jur. 

• návrh urbanistickej koncepcie a priestorového usporiadania územia bude podkladom pre 
územné rozhodovanie v riešenom území 

B. Určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie 

Cieľom riešenia urbanistickej štúdie je v podrobnejšej mierke overiť a upresniť možnosti využitia 
riešeného územia v súlade s regulatívmi, ktoré definuje platný územný plán mesta Svätý Jur. 

Hlavné ciele riešenia urbanistickej štúdie sú nasledovné: 

• s dôrazom na zachovanie charakteristického krajinného rázu a typického obrazu 
vinohradníckych svahov, navrhnúť regulatívy a zastavovacie podmienky pre umiestňovanie 
„záhradných objektov“ v súlade s platným UPN mesta Svätý Jur 

• navrhnúť architektonické a urbanistické zásady a definovať typológiu „záhradných objektov“ 
• navrhnúť koncepciu riešenia peších a cyklistických trás v území 
• navrhnúť zásady riešenia dopravného a technického vybavenia záhradkárskeho územia 

C. Vymedzenie riešeného územia 

Riešené územie 

Riešené územie sa nachádza na svahoch v severnej časti mesta Svätý Jur, predstavuje 
najsevernejšiu časť lokality Prostredné, vymedzenú v UPN mesta Svätý Jur ako územie, na ktoré je 
potrebné obstarať UPN zóny. Územie sa nachádza mimo zastavaného územia obce, v katastrálnom 
území Svätý Jur. 

Riešené územie je z juhu a juhozápadu vymedzené účelovou komunikáciou pomedzi vinohrady 
smerom na Hergotovu chatu. Severnú a severovýchodnú hranicu územia predstavuje hranica lesa 
(Hájna hora) a hranica CHKO Malé Karpaty, z východnej strany je riešené územie vymedzené 
parcelami č. 1898 a č.1899.  

Vymedzenie riešeného územia je zobrazené v grafickej prílohe č. 1. 



Územie širších vzťahov 

Územie širších vzťahov predstavuje severná časť mesta Svätý Jur a predovšetkým celá zóna 
Prostredné vymedzená v UPN mesta Svätý Jur. 

Vymedzenie územia širších vzťahov je zobrazené v grafickej prílohe č.2. 

D. Požiadavky vyplývajúce z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie 

Územnoplánovacia dokumentácia platná pre riešené územie 
• Územný plán mesta Svätý Jur schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Svätom Jure 

XIV-2/5/2004 zo dňa 07.09.2004. Záväzná časť tohto územného plánu je vyhlásená VZN 
č.6/2004 zo dňa 07.09.2004. 

K ÚPN mesta Svätý Jur boli schválené nasledujúce Zmeny a doplnky: 

• Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu, február 2007 
• Zmeny a doplnky územného plánu, november 2010,  ZaD č. 1/2009 schválené UZNč. VI-2/6, zo 

dňa 16.7.2009; 2/6 16.7.2009 - SAUBERG 
• Zmeny a doplnky územného plánu, november 2010,  ZaD č. 2/2009 schválené UZNč. VII-2/2 zo 

dňa 16.11.2010  - Pezinské Záhumenice 
• Zmeny a doplnky úzmmného plánu - CHLEBNICE, marec 2013, schválené 19.3.2013 
• Zmeny a doplnky územného plánu  mesta Svätý Jur 02/2012 Jelenie- Korytá  schválené 

uznesením MsZ 2013/6-8 z 25.06.2013 
• Zmeny a doplnky územného plánu  mesta Svätý Jur 01/2013  Kukly  schválené uznesením MsZ 

2013/8-6 z 19.11.2013 
• Zmeny  a Doplnky Územného plánu mesta Svätý Jur 01/2014 – Diaľnica D4 
• Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014, vyhlásené VZN č. 9 / 2019, ktoré 

nadobudlo účinnosť 02.12.2019 

Požiadavky vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie ÚPN mesta Svätý Jur 

Územný plán mesta Svätý Jur v znení zmien a doplnkov stanovuje v záväznej časti všeobecne 
záväzné regulatívy pre mesto Svätý Jur. Riešenej lokality sa týkajú nasledujúce všeobecné záväzné 
regulatívy: 

• Vo všetkých lokalitách aplikovať sprísnené architektonicko-výtvarné kritériá spoužitím lokálnych, 
tradičných výrazových prostriedkov (tvar strechy, farebnosť, materiály, konštrukčné detaily) – 
nepreberať vrámci architektonického stvárnenia stavieb prvky zcudzích prostredí atradícií 
(stredomorské, americké, alpské, vysokohorské, kúpeľné a pod.), nepoužívať katalógové 
projekty s takýmito prvkami. 

• Cyklotrasy realizovať pri účelových a iných komunikáciách.  
• Mimo navrhovaného zastavaného územia mesta nie je možné realizovať oplotenia, nakoľko je 

potrebné zachovať otvorenú/priechodnú voľnú krajinu. Neoplocovať tieto ostatné plochy, ktoré 
slúžia ako migračné koridory pre zver a zároveň sú refúgiom pre zver.  

• V územiach s funkčným využitím Záhradkárske územie, kód: 0080 a Záhradkárska osada, kód: 
0081 pri oplocovaní pozemkov vylúčiť plné murované oplotenie, použiť len pletivové oplotenie 
do výšky max. 180 cm.  

• Mimo zastavaného územia obce nerozširovať nepôvodné a invázne druhy drevín a krov, ani ich 
okrasné formy a variety. Vhodné druhy na výsadbu sú pôvodné druhy listnatých druhov drevín a 
krovín. 

• Maximálna výška oporných múrov je do 1,5 m to iba v súvislosti priamo so stavbou alebo 
pestovaním viniča. Upravený terén musí v max. možnej miere kopírovať pôvodný terén, 
terasovité úpravy s použitím oporných múrov vykonávať len formou kamenných múrov. 

• Pri zástavbe ako aj úprave objektov vo svahu postupovať tak, aby reálne ako aj v pohľadoch z 
MPR boli zachované celistvé horné časti svahov a zelený horizont. 



• Nevytvárať masívne odkopávky, navážky, oporné múry a zmeny v reliéfe. 
• V rámci funkčných plôch musí verejne prístupná zeleň tvoriť 10% riešenej zelene funkčnej 

plochy rozvojovej lokality. 
• Reklamné zariadenia nesmú prekročiť polovicu výšky fasády po horizontálnu strešnú rímsu 

susedných objektov,  
• Jednotlivé reklamné zariadenia budú posudzované individuálne a podliehajú schváleniu 

Krajského pamiatkového úradu (KPU). V MPR mesta Svätý Jur bude KPU posudzovať reklamné 
zariadenia podľa Zásad ochrany MPR. 

• V zastavanom území mesta aj v navrhovanom zastavanom území mesta musí byť plocha 
reklamného zariadenia max. 2 m2. 

• Telekomunikačné zariadenia podliehajú súhlasu Krajského pamiatkového úradu a Dopravného 
úradu. 

• Dažďové vody z rodinných domov z iných stavieb ostanú na pozemku a budú zaústené do 
vsakovania, respektíve do zberných nádrží.  

• Dažďová voda bude vsakovať spätne do podložia, voda zo zberných nádrží bude využívaná na 
závlahu zelene. Vsakovanie je možné navrhnúť iba v prípade vhodných vsakovacích pomerov. 

• Dažďové vody z navrhovaných komunikácií budú odvedené do navrhovaného vsakovania 
poprípade retencie. Retencia bude navrhnutá iba v prípade zlých vsakovacích pomerov v danom 
mieste. Voda z navrhnutej retenčnej nádrže z navrhovaného územia bude zaústená do vodného 
toku, ktorý je následne zaústený do Šurského kanála. Vzhľadom na požiadavku SVP, š.p. 
množstvo dažďovej vody, ktoré je možné odvádzať do recipentu je maximálne 5% z dvoj-ročnej 
zrážky (koeficient odtoku 142 l.s-1.ha-1). Objem retenčnej nádrže musí byť vypočítaný z 
minimálne dvadsať-ročnej zrážky (koeficient odtoku 235 l.s- 1.ha-1), doba zdržania minimálne 15 
minút, ďalšie podrobnosti pre následné projekčné stupne určí SVP, š.p.  

• Stavby nestavať na plochách viníc ale na ostatných plochách a TTP, s výnimkou ak ide o 
nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, podľa §17 zák. č. 220/2004 Z.z. 

• Krajský pamiatkový úrad bude účastníkom konaní v zmysle stavebného zákona.  

Pre podrobnejšie stupne projektových dokumentácií stanovuje Územný plán mesta Svätý Jur 
nasledujúce záväzné regulatívy:  

• Zachovávať kvalitné diaľkové pohľady na mestskú pamiatkovú rezerváciu mesta Svätý Jur a 
priehľady do interiérov zástavby rezervácie, predovšetkým v exponovaných pohľadových 
kužeľoch, pohľady z hlavných prístupových ciest do rezervácie, najmä smerom od Bratislavy, z 
hlavného cestného a železničného ťahu,  

• Rešpektovať̌ kultúrnu krajinu tvoriacu bezprostredné okolie urbanistickej štruktúry s cieľom 
zachovania, resp. prinavrátenia historickej štruktúry využitia zeme reprezentovanej pôvodnými 
vinicami, kamennými múrmi a terasami, historickou cestnou sieťou medzi vinicami, ako i 
diverznými krajinnými štruktúrami /sady, lesíky, kroviny, záhrady, trávové porasty, prirodzené 
korytá potokov/ v rámci krajinného spolupôsobenia sídla s okolitou krajinou ochrániť v 
maximálnej možnej miere,  

• Spôsob ochrany potenciálnych archeologických nálezov na riešenom území bude špecifikovaný 
podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona v územnom a stavebnom konaní na základe posúdenia 
predloženej projektovej dokumentácie posudzovanej stavby v zmysle príslušných ustanovení 
pamiatkového zákona.  

 

 

 

 

 



Z hľadiska funkčného využitia a priestorového usporiadania stanovuje UPN mesta Svätý Jur (podľa 
Komplexného výkresu – Čistopis ZaD 02/2014) pre riešené územie tieto charakteristiky: 

 

Z hľadiska verejného dopravného vybavenia: 

• Územie je napojené a obsluhované existujúcou „vinohradníckou pozemnou komunikáciou“, ktorá 
je v UPN vymedzená ako Verejnoprospešná stavba DV – 05 

• DV-05 : Účelové komunikácie s cyklotrasou pre rozvojové lokality B1, D1 a D2 a pre územie s 
funkčným využitím: Záhradkárske územie, kód: 0080 v lokalite Prostredné  

Z hľadiska technického vybavenia územia – elektrická energia: 

Predmetnú lokalitu bude zásobovať elektrickou energiou novonavrhovaná transformačná stanica 
kiosková. Nová TS-AC bude umiestnená v centre lokality pri miestnej účelovej komunikácií. Nová 
TS-AC bude napájaná káblovou VN prípojkou, od existujúceho VN káblového vedenia prípojky pre 
TS0029-006. VN prípojka povedie popri miestnej účelovej komunikácií, cez lesný pozemok do 
lokality 0080 a popri účelových komunikáciách do TS. Do TS lokality vo funkcií - 0080 sa privedie 
VN kábel od TS0029-013 Vinice ako zokruhovanie VN vedení v severnej časti katastra obce. VN 
kábel OD TS0029-013 povedie popri účelových komunikáciách do lokality a cez lokalitu k novej TS.  

Z hľadiska ochrany prírody, krajiny a prírodných zdrojov: 

• rešpektovať̌ Chránenú́ krajinnú́ oblasť̌ Malé Karpaty a Chránené vtáčie územie Malé Karpaty 
• rešpektovať miestne biocentrá a biokoridory  
• v zmysle zákona 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov rešpektovať lesné 

pozemky a ich ochranné pásmo vo vzdialenosti 50 m od ich hranice,  
• rešpektovať a chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. 

v znení neskorších predpisov,  
• rešpektovať a chrániť vinice evidované vo vinohradníckom registri,  
• Zachovávať a obnovovať pôvodné gaštanice ako významný krajinný prvok vo vinohradníckej 

krajine  
 



E. Požiadavky na alternatívy a varianty riešenia 

Navrhované hmotovo - priestorové usporiadanie bude prezentované v rozpracovanosti na 
pracovných stretnutiach vo variantných riešeniach. Variantnosť riešenia bude overovať možnosti 
využitia riešeného územia v súlade s regulatívmi, ktoré definuje platný územný plán mesta Svätý 
Jur a s dôrazom na charakteristický obraz kultúrnej krajiny mesta Svätý Jur. 

Urbanistická štúdia bude spracovaná v jednom variante. 

F. Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie 

Urbanistická́ štúdia bude spracovaná́ v súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii pozostávať z textovej a grafickej časti  

Textová časť 
• Vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísel všetkých regulovaných 

pozemkov 
• Opis riešeného územia 
• Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce 
• Vyhodnotenie limitov využitia územia, napr. limity využitia prírodných zdrojov a potenciálu 

územia, ochranné pásma, chránené územia, stavebné uzávery a iné rozhodnutia štátnych 
orgánov a obcí, kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia územia, obmedzenia 
vyplývajúce z ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, z 
ochrany prírody a krajiny a kultúrnych pamiatok 

• Popis urbanistického riešenia v kontexte širších vzťahov, z hľadiska ochrany prírody a 
pamiatkovej ochrany 

• Popis koncepcie urbanistického riešenia zóny, organizácia a priestorová kompozícia územia, 
základné kapacitné údaje, popis dopravného napojenia, počet predpokladaných PM v zóne, 
popis riešenia napojenia územia na technickú infraštruktúru, základné kapacitné údaje 

• Začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, 
chránené časti krajiny 

• Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky, 
• Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného zastavania a 

únosnosti využívania územia (návrh na vymedzenie zastaviteľných a nezastaviteľných častí 
pozemkov) 

• Etapizáciu a vecnú a časovú koordináciu uskutočňovania obnovy, prestavby, výstavby, asanácií, 
vyhlásenia chránených častí prírody, ochranných pásem, zmeny využitia územia 

• Pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie 
• Návrh architektonických a urbanistických zásad pre lokalitu Prostredné (typológia, materiálové 

riešenie, tvar strechy, max. podlažnosť, referenčné príklady ...) 

Grafická časť 
• 01 Výkres širších vzťahov územia – koncepcia riešenia 
• 02 Širšie vzťahy územia – na podklade platného UPN mesta Svätý Jur 
• 03 Komplexný urbanistický návrh - hmotové a priestorové urbanistické riešenie 
• 04 Riešenie dopravného napojenia zóny a koncepčné riešenie vjazdov na pozemky 
• 05 Riešenie napojenia na technickú infraštruktúru  v podrobnosti UŠ (iba elektro) 
• 06 Návrh regulácie s vymedzením priestoru pre umiestňovanie objektov  



G. Požiadavky na prerokovanie urbanistickej sťu ́die 

Obstaranie UŠ zabezpečí investor v súlade s ustanovením §4 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebného 
zákona") prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa §2a stavebného zákona. 

Zadanie urbanistickej štúdie bude odsúhlasené mestom Svätý Jur ako orgánom územného 
plánovania v súlade s §4, ods.3, stavebného zákona. 

Urbanistická štúdia bude spracovaná v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a vyhlášky č. 
55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Spracovanie 
UŠ zabezpečí investor v súlade s ustanoveniami §45 stavebného zákona prostredníctvom 
oprávnenej osoby. 

Urbanistická štúdia bude prerokovaná s mestom Svätý Jur, dotknutými orgánmi, organizáciami, 
vlastníkmi, príp. správcami verejného dopravného a technického vybavenia a dotknutými fyzickými 
a právnickými osobami. Lehota pre doručenie stanovísk a vyjadrení bude stanovená na 30 dní 
od oznámenia. Dokumentácia o prerokovaní bude priložená v dokladovej časti k urbanistickej štúdii. 

V zmysle výsledkov prerokovania UŠ bude spracovaný čistopis urbanistickej štúdie ktorý bude 
slúžiť ako územnoplánovací podklad pre spodrobnenie platnej územnoplánovacej dokumentácie na 
úrovni obce – UPN mesta Svätý Jur a bude podkladom pre územné rozhodovanie v riešenom 
území. 
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