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Textová časť územného plánu obce

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

A.1      HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI  

A.1.1      Dôvody  
Za dôvod pre vypracovanie územnoplánovacej  dokumentácie  mesta

v rozsahu celého katastra možno považovať: 
 záujem o kvalitatívny a priestorový rozvoj mesta
 požiadavka na prestavbu niektorých častí územia
 lokalizovanie  verejnoprospešných  a  verejných  stavieb  nadobecného

významu  a podmienok  stanovených  vyššou  územnoplánovacou
dokumentáciou
Dôvodom  obstarania  je  aj  nové  legislatívne  prostredie  v polohe

územnoplánovacej  dokumentácie  ako  i postupný  vývoj  politickej,
hospodárskej a štátosprávnej situácie, vznik samosprávy, postupný presun
kompetencií  verejnej  správy  na  samosprávne  orgány.  Prenesenie
zodpovednosti  za  ekonomický  rozvoj  spravovaného  územia  na  obce  si
vyžaduje  zo  strany  mesta  vypracovanie  stratégie  rozvoja  mesta  a
dokumentácie,  ktorá  tieto  zámery  mesta,  štátu,  obyvateľov  lokalizuje  v
území.  Takouto  dokumentáciou  je  územný plán,  ktorého  spracovanie  a
práce spojené s jeho obstaraním v zmysle zákona 369/90 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov, zabezpečuje mesto.

A.1.2      Ciele  
Cieľom riešenia je vypracovani  dokumentácie, ktorá bude plniť funkciu

regulovania  funkčného  využitia  a  intenzity  využitia  územia  a bude
vychádzať z týchto cieľov:

- potreba vytvorenia podmienok pre rozšírenie súčasných funkcií na
optimálnu mieru podľa požiadaviek

- potreba doplnenia riešeného územia o nové aktivity, kompatibilné s
ostatnými funkčnými systémami v území

- potreba  zosúladenia  komplexného  rozvoja  územia  s  riešeniami
konkrétnych investične - podnikateľských aktivít,  priemet námetov
na rozvoj územia, zosúladenie individuálnych a verejných záujmov
tak, aby nebola narušená rovnováha územia a aby boli stanovené
dominantné priority

- sledovanie  zvýšenia  kvality  životného  prostredia  a  eliminácia
nepriaznivých vplyvov vhodnou priestorovou organizáciou územia a
vhodným využívaním funkčných plôch

- formovanie  prostredia  v kontexte  historických,  kultúrnych,  či
spoločenských  tradícii,  formovanie  obrazu  územia  v  tradičnej
mierke jestvujúcich štruktúr s dôrazom na jedinečnosť územia

- zlepšenie  dopravných  podmienok  so  zameraním  na  statickú
dopravu

- skvalitnenie technickej infraštruktúry

A.2      VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE, AK EXISTUJE  
Doposiaľ boli spracované nasledovné územnoplánovacie dokumenty:
- Územný plán sídelného útvaru Jur pri Bratislave, schválený uznesením

Okresného  národného  výboru  Bratislava  -  vidiek,  č.  uzn.  65/R-72  zo
14.4.1972, a jeho doplnky z roku 1984, ktorý bol schválený uznesením
č.  6/P  -  1984  zo  dňa  10.2.1984  a  z  roku  1986  spracované
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Stavoprojektom  Bratislava,  hlavným projektantom Ing.  arch. Štetinom
sú  doteraz  jedinou  platnou  územnoplánovacou  dokumentáciou,  nakoľko
neboli zrušené uznesením mestského zastupiteľstva.  Táto dokumentácia sa
však v súčasnosti na MÚ Svätý Jur nenachádza, ani nie je iným spôsobom k
dispozícií. Mesto teda nemá v súčasnosti základný nástroj pre výkon úloh a
činností územného plánovania, ktoré obci vyplývajú predovšetkým z§ 11
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení
neskorších predpisov, resp. § 4odst. 2, písm. ch) zákona č.  369/1990 Zb. o
obecnom nariadení. Deklarovala však rozvojové možnosti sídla výlučne v
hraniciach  zastavaného  územia,  pričom  extravilán  vytváral
poľnohospodárske a prírodné zázemie mestu vo funkčnom návrhu, ktorý
zodpovedal vtedajšej profilácii a využívaniu, s rešpektovaním zákonov
chrániacich pôdny fond a prírodné a kultúrne bohatstvo krajiny.

- Návrh  „Územného plánu  mesta Svätý Jur" z roku  1993,  ktorý
bol  vypracovaný  Architektonickým   ateliérom   BP,   požiadavka  na jeho
spracovanie  vznikla  na   základe  zmenených  spoločensko-ekonomických
pomerov v 90-tych rokoch a zároveň aj zmenených  požiadaviek na takúto
dokumentáciu.  Spracovanie  územného  plánu  mesta  Svätý  Jur  bolo
objednané ako spracovanie regulačného plánu u Architektonického ateliéru
B P objednávkou Mestského úradu vo Svätom Jure č.194/92 zo 4.12.1992
v rozsahu a postupe stanovenom zmluvou č.9216B zo 14.12.1992. Cieľom
riešenia  bolo  zabezpečenie  dokumentu,  ktorý  by  bol  kompetentným
podkladom pre regulovanie rozvoja zastavaného územia a  zabezpečenie
jeho  potrieb  v  súlade  s  podmienkami  a  danosťami  priestorového  a
spoločenského kontextu.  Bol spracovaný na zastavané územie sídla.  Ako
„Zadanie"  pre  spracovanie  „Regulačného  plánu  mesta  Svätý  Jur"  bol
prerokovaný  a  schválený  Mestským  zastupiteľstvom  30.8.1993  -
Uznesením č. 4/MsZ -1993 - bod 1.

Územie bolo rozšírené o lokality:  Zuby, Polkoráby, Neštich a Žebráky
upraveným  zadaním,  ktoré  bolo  následne  odsúhlasené  Mestským
zastupiteľstvom  -  Uznesením č.  3/MsZ -  1997  zo dňa  17.4.1997  a  č.
8/MsZ - 1997 zo dňa  27.10.1997 a súhlasom mesta zo dňa 25.3.2000. Po
rozšírení riešeného územia bol materiál ako „Územný plán mesta Svätý Jur" zo
dňa  22.6.2000  naposledy  opätovne  prerokovaný  s  dotknutými  orgánmi
štátnej správy a právnickými a fyzickými osobami.

Táto dokumentácia „Návrh územného plánu mesta Svätý Jur" dopĺňa  a
rozširuje na celé katastrálne územie Svätého Jura a Neštichu.

A.3      ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM A SO SÚBORNÝM STANOVIS  KOM  
V roku 2002 boli spracované doplňujúce prieskumy a rozbory v rozsahu

celého  katastra  (Ing.arch.  Sopirová  a kol.),  na  základe  ktorých  bolo
dopracované  zadanie  pre  spracovanie  územného  plánu  mesta
(Architektonický  ateliér  BP).  Toto  bolo  riadne  prerokované  a schválené
uznesením z rokovania mestského zastupiteľstva z 15. a 17. 7. 2003, bod
VI – 2/5.

Územný plán mesta Svätý Jur je dopracovaný na základe uvedeného
zadania  s použitím  výstupov  z doplňujúcich  prieskumov  a rozborov
v rozsahu územia celého katastra.

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

B.1      VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS  
Územím riešeným v územnom pláne mesta Svätý Jur  je  celé územie

katastra, ktoré sa skladá z pôvodných katastrov Svätý Jur a Neštich.
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Celková rozloha katastrálneho územia je 4130 ha.  Z toho tvorí (podľa
Doplňujúcich prieskumov a rozborov) extravilán 3966,95 ha a intravilán 163,05
ha. Výmera intravilánu k 1.9.1966 bola 115,7ha.

B.1.1      Prírodné podmienky  
B.1.1.1 Klimatické pomery

Hlavný vplyv na klímu mesta má jeho poloha na rozhraní Malých Karpát
a  Podunajskej  nížiny,  na  náplavovom  kuželi  Jurského  potoka  a  jeho
prítokov.  Priemerná  ročná  teplota  dosahuje  10oC s  tým,  že  najteplejší
mesiac je júl  (20oC) a najchladnejší január (  menej  ako -2oC).  Letá sú
horúce  a  pomerne  dlhé  (cca  124  dní)  a  uvedené  sídlo  patrí  medzi
najteplejšie oblasti na Slovensku. 

Prevládajúce  vetry  v  ročnom  priemere  (aj  v  jednotlivých  ročných
obdobiach) sú od severozápadu, v niektorých častiach územia od západu,
resp.  severu.  Ďalším  smerom  je  potom  vietor  severovýchodný  až
východný, menej juhovýchodný a južný. Bezvetrie je asi 27% s maximom
koncom leta a začiatkom jesene, minimom na jar.

Zrážky v priemernom ročnom úhrne sú od 650mm, v meste 700mm až
po  900mm  vo  svahoch  Malých  Karpát.  Množstvo  narastá  podľa
nadmorskej výšky a orientácie svahov k dažďonosným prúdeniam (cyklóny
od  Atlantiku).  Vlahová  bilancia  je  priaznivá,  oblasť  Malých  Karpát  má
všeobecne dostatok vlahy.

Slnečné  žiarenie  v  území  je  taktiež  priaznivé,  slnko  svieti  nad  2200
hodín/rok, oblačnosť je minimálna v lete a na začiatku jesene, maximálna v
zimných mesiacoch.

Celkovo možno klímu mesta Svätý Jur hodnotiť ako klímu nížin, suchú
až mierne suchú, teplú, s miernou inverziou.

B.1.1.2 Geologické a hydrogeologické pomery 
Morfológia  terénu  je  ovplyvnená  stretom  dvoch  geomorfologických

celkov  a  to  Malých  Karpát  a  Podunajskej  nížiny,  ktoré  sú  zároveň
osobitnými  tektonickými  jednotkami  s  autonómnou  štruktúrou  a
litografickým  zložením.  Terén  je  svažitý  smerom  severným  až
severozápadným, zbrázdený erozívnymi ryhami potokov, v polohe mesta
od nadmorskej výšky 129 m n.m. po 593 m n.m. (stred mesta 165 m n.m.).

Vo väčšej časti sídla ako aj časti Malých Karpát sú podložím granitoické
horniny, ktoré sú súčasťou Bratislavského granitoidného masívu. V menšej
miere je územie tvorené paleozoickými kryštalickými bridlicami. V celku ide
o materiál pevný a odolný. Prevažná časť mesta však leží na svahovom
suťovom  materiáli  o  mocnosti  10-30m,  v  podloží  ktorého  sa  nachádza
matečná hornina.  V južnej  resp.  juhovýchodnej  časti  sídla sú neogénne
sedimenty  s  pokryvom  hlinito-piesčitých  a  hlinito-štrkovitých  sutín  a
naplavenín.
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Podzemné vody sa nachádzajú na svahoch Malých Karpát v suťových
prameňoch,  v  nížinách  sú  podzemné  vody  v  náplavových  kužeľoch.  V
okrajových oblastiach Podunajskej nížiny vystúpi hladina spodnej vody do
1.0m pod terénom, vo vyšších polohách sa udržuje na úrovni 2.0-4.0m pod
terénom. Pri zakladaní teda sa spodná voda vyskytuje, avšak je možné ju
odviesť do nižších polôh. Charakter vody je kyslý, so strednou tvrdosťou a
s obsahom agresívnych síranov a oxidu uhličitého (mierne agresívna voči
betónovým konštrukciám).

Seizmicky leží územie mesta Svätý Jur v oblasti 7o, kde je predpoklad
zemetrasenia  raz za 70 rokov  o  sile  6o podľa  stupnice  M-C-S.  Aktívna
seizmická oblasť o sile 7o stupnice M-C-S sa nachádza vo vzdialenosti cca
1.5 - 2 km od železničnej trate smerom na juhovýchod, t.j. vyššia zástavba
by  nemala  prejsť  za  železničnú  trať.  Územie  sídla  je  inak  seizmicky
stabilné bez nebezpečia zosuvov. Treba však mať na zreteli veľkú energiu
reliéfu  svahov a nevykonávať  zásahy odľahčujúce  hmotu  päty svahu.  V
prípade  vstupu  do  týchto  území  bude  potrebné  zabezpečiť  podrobné
geologické posúdenie lokalít. Taktiež pri projektovaní jednotlivých objektov,
obzvlášť väčšieho rozsahu, je potrebné individuálne geologické posúdenie
podložia inžiniersko-geologickým a hydrologickým prieskumom.

B.1.1.3 Krajina
Mesto  Svätý  Jur  leží  na  juhovýchodnom  úpätí  Malých  Karpat.,  na

svahoch  pohoria  a na  širokom  náplavovom  kuželi  Neštišského  potoka.
Výškové rozpätie katastra je od 129 do 593 m.n.m., stred mesta je cca na
výške  165m.  Severozápadná  časť  katastra  sa  nachádza  v  unikátnom
zoskupení prírodných krajinných daností vysokej ekologickej,  prírodnej aj
historickej  hodnoty.  Veľkú  jeho  časť  zaberá  chránená  krajinná  oblasť
(CHKO) Malé Karpaty, ako je to zrejmé z grafickej časti. Vyskytujú sa tu
dubové  a  dubovohrabové  lesy,  vo  vyšších  polohách  bučiny  na
granitoidných  horninách.  Hranica  vedie  okrajom  lesného  komplexu,
zaujímavá je však aj krajina v ochrannom pásme, kde sú prechody lesov
do viníc. Ide o spoločenstvá viazané na pôvodné vinohradnícke aktivity s
enklávami dubníkov medzi vinicami, rúnami, pustákmi, medzami a starými
pôvodnými  pásmi  viníc.  Tieto  biocenózy  sú  reliktom  starej  vyváženej
kultúrnej krajiny a zasluhujú si ochranu. 

Juhovýchodnú časť zaberá močaristá depresia pôvodne plytkého jazera
s nánosmi malokarpatských potokov. Ide o najväčšie maloplošné chránené
územie  v  katastri  Svätého  Jura,  národnú  prírodnú  rezerváciu  Šúr.  Túto
rezerváciu  charakterizuje  spoločenstvo  barinno-slatinnej  jelšiny  s
prechodom  do  lužného  lesa  s  významnými  biotopmi  vŕbových  jelšín,
brestových jelšín,  brestových jasenín teplomilných dúbrav a močaristých
lúk. Vyskytujú sa tu vzácne vlhkomilné rastliny, obojživelníky a vtáctvo.

B.1.1.4 Zeleň
Čiastočne  už  bola  spomenutá  v  predchádzajúcej  časti.  Pre  úplnosť

treba charakterizovať krajinnú zeleň ako sústredenú do lesov, rozptýlenú,
zeleň kultúrnu (vinice) a zeleň sídla.

Lesy sa nachádzajú v oblasti  Malých Karpát  v skladbe prevažne buk
(34%),  dub,  hrab,  z  ihličín  smrek  (2.58%),  borovica  a  smrekovec.  Je
zrejmé, že pôvodnou drevinou sú bukové, dubové a hrabové spoločenstvá
s  minimálnym  vnesením  ihličnatých  druhov.  Význam  lesov  okrem
prirodzených hodnôt (respirácia,  ekologická vyváženosť krajiny,  retenčná
schopnosť - podstatná účasť na hospodárení s vodou) je aj v ich drevnej
produkcii. 
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V rozptyle je zeleň tvorená najmä dubníkmi (dubiny medzi vinicami s
prímesami  iných  listnatých  drevín  ako  sú  hrab,  lipa,  gaštan  a  krovín),
pustákmi  (ovocné  stromy  na  bývalých  viniciach  s  vnesenými  lesnými
drevinami  a  kríkmi),  lemami  okolo  ciest,  medzami  (väčšinou  krovie  a
jednotlivé stromy), rúnami (skládky kamenia s krovinami a bylinami).

Kultúrna zeleň, ktorá je tak typická pre celkový ráz mesta Svätý Jur je
zeleň viníc. Ide o zeleň historickú,  ktorá spoluvytvárala charakter sídla a
jeho siluetu v krajine. Fyziognómia a vnútorná štruktúra krajiny vyplýva zo
spôsobu  vlastníctva  pôdy  a  z  technológie  jej  obrábania.  V
predchádzajúcom období boli  vykonané zásahy do štruktúry  vinohradov,
ktoré  nerešpektovali  dlhodobo  overený  systém  ochrany  pôdy  a  tým
dochádza  k  intenzívnej  vodnej  erózii.  Tento  stav  by  bolo  potrebné
prehodnotiť  najmä  z  hľadiska  dorábania  hrozna  a  všetkých  ďalších
odborných  faktorov  a  na  základe  odbornej  analýzy  vytvoriť  systém
opatrení,  ktoré  predpokladáme  sekundárne  môžu  prinavrátiť  krajine  aj
charakteristickú  štruktúru.  Hodnoty  a  dôvody  ochrany  nescelenej
vinohradníckej  krajiny  v  katastri  Svätého  Jura  charakterizuje  materiál  z
roku 1989 spracovaný ZO SZOPK č.6 v Bratislave nasledovne:

- dômyselnosť a dokonalosť, s akou bol vybudovaný a udržiavaný systém
vinohradníckej krajiny v náročných prírodných podmienkach bez toho, že
by napriek stáročnému intenzívnemu využívaniu bolo došlo k evidentnej
degradácii viničnej pôdy

- obdivuhodný  a  v  slovenských  pomeroch  bezkonkurenčný  stupeň
zachovalosti historických štruktúr vinohradníckej krajiny ako celku

- význam  tradičných  vinohradov  ako  kľúčového  krajinotvorného
komponentu,  spolutvoriaceho kolorit  vinohradníckeho mesta,  komplexne
veľkoplošne chráneného formou mestskej pamiatkovej rezervácie

- dochovaný  arzenál  historických  vinohradníckych  technologických
postupov  s  veľkým  kultúrno-historickým  a  vedecko-poznávacím
významom

- genofond starých viničných a ovocných sort ako aj biocenóz, viazaných na
tunajší prírodno-kultúrny typ krajiny

- vysoká  miera  autenticity,  estetickej  pôsobivosti  a  svojbytnosti  (koloritu)
krajiny, doceňovaná viac cudzincami 

- hodnotu Svätého Jura nepriamo znásobuje geografická poloha v blízkosti
Bratislavy,  ako  centra  medzinárodného  cestovného  ruchu  a  možnosť  i
komerčného  využitia  dochovaného  koloritu  vinohradníckej  krajiny  ako
významnej  atraktivity  v  rámci  cestovného  ruchu.  Pamiatková  hodnota
historických  štruktúr  vinohradníckej  krajiny  v  zázemí  Svätého  Jura  je
porovnateľná  s  hodnotami  najvýznamnejších  pamiatkových  objektov,  či
súborov na Slovensku.   

Zeleň  v  sídle môžeme členiť  na parky  (nad  0.5ha)  -  takáto  zeleň je
prakticky len na námestí pri Dukelskej ulici, parkové úpravy - pri gotickom
kostole  a pošte.  Aleje a zeleň ulíc  -  sú sporadicky situované najmä po
hlavných  osiach  mesta,  uliciach  Prostrednej,  Hornom  predmestí,  Dr.
Kautza, Sasinkovej, Mikovínyho... (do gule strihané agáty, čerešne, orechy,
resp. len trávnaté plochy s kvetinovými úpravami). Väčšie zelené plochy sa
nachádzajú  v  priestoroch  škôlky  (zvyšok  parkovej  záhrady  piaristov),
Ústavu  sociálnej  starostlivosti,  cintorínov  (  3  o  rozlohe  cca  1.8ha  s
prevahou nízkej  zelene).  Najvýraznejšou  je  zeleň individuálnych záhrad,
ktorá  dominuje  prakticky  v  celej  ploche  sídla.  Pomerne  výraznou
kategóriou je aj zeleň záhradkárskych osád. Absentuje typ zelene, ktorá by
fungovala ako ochranná od najintenzívnejších atakov bývania z dopravy
(železnica,  prieťah komunikácie...),  hospodárskeho dvora,  resp.  ktorá  by
upravovala siluetu sídla od prístupov napr. z Bratislavy.
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V  návrhu  odporúčame  rekonštrukciu,  doplnenie  jestvujúcich  plôch
zelene  pozdĺž  komunikácií,  takisto  zelene  izolačnej  od  železnice,  ciest
(napr. jestvujúce sídlisko, Kačačnice, ...), hospodárskeho dvora, priemyslu
a zváženie možnosti vytvorenia parkových plôch vo väčšom rozsahu tak,
aby  bola  vytvorená  pohoda  pobytu  v  sídle  aj  pomocou  tejto  zložky.  V
priestore Mikovínyho ulice odporúčame citlivú úpravu parteru tak, aby bol
zachovaný  prírodný  faktor  spojenia  zelene,  vodného  prvku  potoka  s
preferenciou  pohybu  peších  a  nutným  prístupom  do  objektov  (dlažba,
urbanistický  dizajn,  zeleň,  lávky...).  Zeleň  taktiež  odporúčame  výrazne
aplikovať v novonavrhovaných lokalitách či už formou verejne využiteľnej,
alebo  súkromnej.  Podrobnejšie  je  toto  popísané  pri  návrhu  jednotlivých
lokalít v ďalšej časti správy.

B.2      VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU  

B.2.1      Územný plán veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Bratislavského regiónu  
Záväzná časť  ÚPN VÚC Bratislavského  regiónu bola  vyhlásená Z.  z

64/1998,  nariadením  vlády  SR z  20.  januára  1998.  Tvoria  ju  základné
zásady usporiadania územia a limity jeho využívania určené v záväzných
regulatívoch  funkčného  a  priestorového  usporiadania.  Tieto  treba
zapracovať  do  riešenia  územného  plánu  mesta  a následne  dodržať  pri
riadení a udržiavaní územia celého kraja, pričom nasledovné sa špecificky
týkajú práve k. ú. Svätý Jur a Neštich.

B.2.1.1 záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania
 1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry:

o 1.4.  rozvíjať  regionálne  rozvojové  póly  mesta  Bratislavy  z hľadiska
vyváženého rozvoja kraja v priestoroch obcí

 1.4.2. Svätý Jur, najmä vo väzbe na mestskú časť Rača
 1.7.1.  Podporovať  rozvoj  vidieckeho  osídlenia  s  cieľom  vytvorenia

rovnocenných životných podmienok obyvateľov.
 2. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky

o 2.1. usmerňovať  funkčno-priestorový   subsystém   turistiky  a rekreácie v
zhode   s  prírodnými   a  civilizačnými  danosťami   (Dunaj,    Karpaty)  a  v
súbežnom   zabezpečovaní   nárokov   obyvateľov   kraja,    Bratislavy,  na
každodennú a koncotýždennú rekreáciu, ako aj nárokov účastníkov širšej a aj
cezhraničnej turistiky na poznávaciu a rekreačnú turistiku.

o 2.4. podporovať prepojenie rekreačného prostredia pri Dunaji s Malými
Karpatami  priečnym  pásom cez  Podunajskú  nížinu  v trase  Hamuliakovo  -
Ivanka - Svätý Jur - Limbach v strede s rekreačnou zónou Ivanka pri Dunaji,
most na ostrove, Zálesie, na ktorej území sa tento pás križuje s rekreačným
pásom pozdĺž malého Dunaja

o 2.5. podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy
pozdĺž Dunaja s trasami smerom na Záhorie a na Malé Karpaty.

o 2.6. zamerať sa v chránených územiach (Chránená krajinná oblasť Malé
Karpaty, Chránená krajinná oblasť Záhorie a maloplošné chránené
územia)   predovšetkým   na   skvalitnenie   vybavenostnej   štruktúry
existujúcich   rekreačných   zariadení,   nerozširovať   ich   zastavané
územie  a  nezakladať  v  chránených  územiach  nové  lokality,  novú
požadovanú vybavenosť lokalizovať do obcí nachádzajúcich sa vo
vhodnej polohe k rekreačnému prostrediu.

 3. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany
prírody a ochrany pôdneho fondu
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o 3.1  rešpektovať poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci
urbanistický rozvoj kraja definovaný v záväznej časti územného plánu veľkého
územného celku.

o 3.4  spresniť  a  novovybudovať  prognózované  biokoridory  prepájajúce
jednotlivé prvky územného systému ekologickej  stability,  najmä  biokoridor
Malý Dunaj - Dunaj, biocentrá Záhoria a Malých Karpát a pod.

o 3.5.  v  nadväznosti  na  systém  náhrad  hospodárskej  ujmy  pri  vynútenom
obmedzení  hospodárenia  rešpektovať  pri  hospodárskom  využití  prvky
regionálneho územného systému  ekologickej  stability  a  požiadavky  na  ich
ochranu a funkčnosť; z prvkov územného systému ekologickej stability vylúčiť
hospodárske  využitie  týchto  území,  prípadne  povoliť  len  extenzívne
využívanie, zohľadňujúce existenciu cenných ekosystémov a to takto:

 3.5.1. pri  lesných  ekosystémoch  zabezpečiť  preradenie  z  lesov
hospodárskych do lesov ochranných, resp. lesov osobitého určenia s
osobitým spôsobom hospodárenia,

 3.5.2. pri  prvkoch  regionálneho  územného  systému  ekologickej
stability charakteru lúčnych porastov prejsť na extenzívne využívanie
(pravidelné  kosenie,  nepoužívanie  agrochemikálií,  či  už  umelých
hnojív, alebo ochranných prostriedkov),

 3.5.3. pri prvkoch územného systému ekologickej stability charakteru
mokraďných spoločenstiev, stanovíšť mŕtvych ramien, vodných tokov
a ich nív, ale i umelo založených stanovíšť (zaplavené ťažobné jamy,
rybníky a pod.) ponechať vývoj bez zásahu,

o 3.10 spresniť pri biocentrách v rámci Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty
hranicu na základe podrobného prieskumu (Nad Jurom,  Vajnorská dolina,
Zbojnícka, Panský les, Pekná cesta, Hrubý vrch)

o 3.16. regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky územného
systému ekologickej stability

o 3.17. regulovať intenzitu poľnohospodárskej výroby v ochranných zónach
prvkov územného systému ekologickej stability

o 3.23  rešpektovať  a  zachovať  krajinný  obraz  Malých  Karpát  a  nemeniť
vinohrady na plochy s funkciou bývania.

 4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrnohistorického dedičstva
o 4.1.  rešpektovať  kultúrnohistorické  dedičstvo,  predovšetkým  vyhlásené

kultúrne    pamiatky,     vyhlásené    urbanistické     súbory    (mestské
pamiatkové rezervácie,   pamiatkové zóny a ich ochranné pásma a súbory
navrhované na vyhlásenie.

o 4.2. rešpektovať dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny,
morfológie a klímy v oblasti Záhoria, Malých Karpát a ich predhoria
a Žitného ostrova

o 4.3. rešpektovať typickú  formu  a štruktúru  osídlenia  charakterizujúcu
jednotlivé  etnokultúrne   a hospodársko-sociálne  celky  a prírodne-
klimatické oblasti.

o 4.6 rešpektovať potenciál takých kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt
a javov, ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové
impulzy kraja (vinohradnícke tradície v Malokarpatskej oblasti, etnokultúrne a
spoločenské  tradície,  najmä  historické  udalosti,   osobnosti  a  artefakty  na
celom vymedzenom území)

 5. v oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
o 5.9. rezervovať koridory pre cesty obchvaty a prieťahy ciest pri sídlach
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 5.9.11. vonkajší dopravný polkruh v a Bratislave - Bojnická, tunel pod
Malými Karpatami, diaľnica D2 (ďaleký výhľad S 22/80)

 5.9.12. nultý dopravný okruh okolo Bratislavy - križovatka D2/D61
v m. č. Jarovce a ďalej smer nový most cez Dunaj, Rovinka,  Most
pri  Bratislave,  Ivanka  pri  Dunaji,  mestská  časť  Vajnory,  tunel  pod
Malými Karpatami, Marianka s napojením na D2 pri Stupave (ďaleký
výhľad 22,5/80)

 6. v oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
o 6.3     rešpektovať koridory existujúcich a navrhovaných vedení.

 7. v oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva
o 7.2. zabezpečiť  postupnú  sanáciu,   resp.   rekultiváciu   nevyhovujúcich

skládok odpadov a starých environmentálnych záťaží do roku 2005.
o 7.3. sanovať   prednostne   skládky   lokalizované   v územiach   prvkov

regionálneho územného systému ekologickej stability a v územiach
kde bezprostredne ohrozujú životné prostredie a podzemné vody.

B.2.2      Územný plán VÚC Bratislavský kraj – Zmeny a     doplnky r.2002  
Zmeny a doplnky r. 2002 boli schválené vládou SR uznesením č. 1326

zo ňa 11. 12. 2002 a Záväzná časť ÚPN VÚC bola vyhlásená nariadením
vlády SR č. 64/1998 Z. z. Tento doplnok dopĺňa záväzné časti ÚPN VÚC
Bratislavského kraja v súvislosti s mestom Svätý Jur nasledovne:

B.2.2.1 záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania
 1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry:

 1.1.4.   rozvíjať bratislavsko-trnavské ťažisko osídlenia aj ako súčasť
vyššej  celoeurópskej  aglomerácie  Viedeň  -  Bratislava-  Gyõr
s dominantným  centrom  tvoreným  hlavným  mestom  Bratislava  ako
jedným z jadier tejto európskej rozvojovej aglomerácie

 1.7.1  podporovať   vzťah   urbánnych   a   rurálnych   území   v
novom   partnerstve  založenom   na  integrácii  funkčných  vzťahov
mesta   a  vidieka  a kultúrno-historických  a  urbanisticko-
architektonických daností

 1.7.2  zachovávať   pôvodný   špecifický   ráz   vidieckeho   priestoru,
vychádzať   z  pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej
okolitej  krajiny,  zachovať  historicky  utváraný  typ  zástavby  obcí
(vinohradnícky, poľnohospodársky na Záhorí, v podunajskej nížine a
pod.), a zohľadňovať národopisné/etnické špecifiká jednotlivých obci
(slovenský, maďarský, chorvátsky, nemecký)

 1.7.3 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné
a krajinné prostredie  a  pri   rozvoji  jednotlivých  činností   dbať na
zamedzenie,   resp.  obmedzenie  možných  negatívnych  dôsledkov
týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru

 1.7.4 vytvárať  podmienky  dobrej  dostupnosti   vidieckych   priestorov
k sídelným  centrám,  podporovať  výstavbu  verejného  dopravného  a
technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak,
aby vidiecke priestory vytvárali  kultúrne a pracoviskovo rovnocenné
prostredie  voči  urbánnym  priestorom  a  dosiahnuť  tak  skĺbenie
tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na  moderný spôsob
života

 1.7.5  dbať  na  zachovanie  vidieckeho  charakteru  u  obcí
pričlenených k mestám (najmä u Bratislavy)

 2. V oblasti rozvoja rekreácie a cestovného ruchu (miesto „turistiky").
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o 2.1. upraviť  text  „usmerňovať  funkčno-priestorový  subsystém  cestovného
ruchu a  rekreácie   v  zhode   s   prírodnými   (Dunaj,   Malé   Karpaty)   a
civilizačnými danosťami.

o 2.5. doplniť v závere odseku „... na Záhorie, Malé Karpaty a na Považie".
Doplniť o ďalšie odseky:

o 2.7.  nadviazať  na  medzinárodný  turizmus   rozvíjaním  poznávacieho
cestovného ruchu  a tiež sledovaním  turistických tokov a dopravných trás
(cestných,  vodných)  predchádzajúcich  resp.  končiacich  v  kraji  a  v
Bratislave.  Venovať  väčšiu  pozornosť  aktívnemu  zahraničnému  turizmu,
cezhraničným  vzťahom  a  malému  prihraničnému  a  tranzitnému  cestovnému
ruchu.

o 2.8. previazať dôslednejšie ciele poznávacieho a rekreačného turizmu.
o 2.9.  podporovať   okolo    Bratislavy   vytvorenie   funkčno-priestorového

systému prímestskej rekreácie
o 2.10.  využiť  v  aktívnom  turizme  bohatú  etnicky  rôznorodú  štruktúru  kraja

(slovenská, maďarská, chorvátska, nemecká).
 3. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany

prírody a ochrany pôdneho fondu
o V odseku 3.17. doplniť „... stability a na území ochrany prírody"
o v odseku 3.23. doplniť „... obraz Malých Karpát s vinohradmi..."

 4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrnohistorického dedičstva
Nahradiť text v odseku 4.1. nasledovne (ako 2 odseky):

o 4.1.  zohľadňovať  a revitalizovať  v  územnom  rozvoji:  územia  pamiatkových
rezervácií  (Bratislava,  Svätý  Jur),  pamiatkových  zón  (Bratislava  -  CHO,
Devínska Nová Ves, Dúbravka,  Lamač,  Rača,  Rusovce, Vajnory, Záhorská
Bystrica, Marianka,   Modra),   územia   historických   jadier   miest   a   obcí,
známe   a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov, národné
kultúrne pamiatky (Bratislava - počet 8, hrad Červený Kameň, Modra - súbor
s vzťahom  k  Ľ.  Štúrovi),  kultúrne  pamiatky,  ich  súbory  a  areály  a  ich
ochranné pásma,
územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti
rozptýleného osídlenia, novodobé architektonické a urbanistické diela, areály
architektonických diel s dotvárajúcim prírodným prostredím, historické technické
diela.

o 4.2. Rešpektovať objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované
na vyhlásenie za kultúrne pamiatky, ako aj územia navrhované na vyhlásenie
za pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny a ochranné pásma.

 5. v oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
o 5.1.  rešpektovať  resp.  rezervovať  koridory  železnice  medzinárodného

významu  ako  súčasť  multimodálnych  koridorov  a  dopravných  sietí,
zaradených podľa európskych dohôd (AGC, AGTC):

 5.1.2 trať č. 120 Bratislava - Žilina a trať Bratislava - Petržalka - hr. s
Rakúskom(C-E63),

 Upraviť  odsek  5.9.12  nasledovne:  Nultý  dopravný  okruh  okolo
Bratislavy od križovatky D2 x D4 pri  Jarovciach a  ďalej  smer  nový
most  cez  Dunaj,  Rovinka,  Most  pri  Bratislave,  Ivanka  pri  Dunaji,
mestská časť Vajnory, tunel pod Karpatami, Marianka, napojenie na
D2  južne od Stupavy s pokračovaním severne od Devínskej Novej Vsi
súbežne  s  železničným  mostom  cez  Moravu  na  štátnu  hranicu  s
Rakúskom
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 6. v oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
o  6.12.  spresniť  a  chrániť  koridory  napojenia  priemyselných parkov  na  sieť

technickej infraštruktúry.

B.2.3      Ďalšie východiskové dokumentácie  
B.2.3.1 Návrh  „Územného  plánu  mesta Svätý Jur" 

z roku  1993,  ktorý bol vypracovaný  Architektonickým   ateliérom   BP.
Táto dokumentácia je do územnoplánovacej dokumentácie zapracovaná.   

B.2.3.2 Regionálny  územný systém ekologickej  stability  pre  oblasť  Bratislava  –
vidiek, spracovaný M. Stanekovou r.1993 

Výstupy z tejto dokumentácie sú do územného plánu zapracované.

B.2.3.3 Miestny územný systém ekologickej stability 
bol pre katastrálne územie Svätého Jura a Neštichu spracovaný v roku

1995 firmou PSB - EKO spol. s r.o. vychádzal z RÚSES z roku 1993, pred
schválením ÚPN VÚC Bratislavského regiónu.

Výstupy z tejto dokumentácie sú do územného plánu zapracované.

B.2.3.4 Strednodobá  stratégia  rozvoja  cestovného  ruchu  v mikroregióne
Slovenský Grob

Spracovateľ AUREX, s.r.o., marec 2002. Výstupy z tejto dokumentácie
sú do územného plánu zapracované.

B.2.3.5 Štúdia – Úprava cesty II/502 v úseku cez mesto Svätý Jur, Krajinská cesta
Spracovateľ  NOPE  a.s.,  Bratislava,  12/2001.  Výstupy  z tejto

dokumentácie sú do územného plánu zapracované.

B.2.3.6 Dopravno – urbanistická štúdia nultého okruhu 
Spracovateľ  AUREX,  december  2001,  máj  2002.  Výstupy  z tejto

dokumentácie sú do územného plánu zapracované.

B.2.4      Ďalšie pramene pre spracovanie ÚPN  
- Atlas krajiny Slovenskej republiky
- Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 

B.3      ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLA  DY  

B.3.1      Demografické údaje  
B.3.1.1 Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov od r.1961:

Rok 1961 1970 1980 1989 1990 2001
Počet obyvateľov 5421 5286 5123 4620 4942 4582
Prírastok absol. -135 -163 -503 +322 -360

B.3.1.2 Stav k roku 2001

Trvale bývajúce osoby
spolu 4467
z toho: osoby prítomné 4270

osoby dočasne neprítomné 197

osoby dočasne prítomné 250

Veková a pohlavná štruktúra trvale bývajúcich osôb
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muži ženy
spolu 2115 2351
z toho narodení: 1985-2001 403 395

1941-1984 1415 1307
1940 a skôr 278 619
nezistené 19 30

Ekonomická aktivita trvale bývajúcich osôb
spolu z toho

muži ženy
Ekonomicky aktívne osoby 2320 1183 1137
Osoby pracujúce mimo bydlisko 1709
Nezamestnané osoby 496 247 249

B.3.1.3 Predpokladaný vývoj
Je  zrejmé,  že  v  rokoch  1961-1989  dochádzalo  k  poklesu  počtu

obyvateľov  (hlavne  v  rokoch  1981-89)  v  ostatnom  období  však  počet
obyvateľov  opäť  stúpa  (faktor  kvality  životného  prostredia?).  Z  hľadiska
hodnotenia socioekonomických ukazovateľov  (podľa údajov uvedených v
Bodovej diferenciácii územia vypracovanej URBCORom v júni 1991) bolo
54,8% obyvateľov  ekonomicky  aktívnych.  V meste  bolo 811 pracovných
príležitostí,  čo  spôsobuje  silnú  odchádzku  do  Bratislavy  za  prácou.
Samotné  mesto  má  však  potenciál  pre  prácu  a  podnikateľské  aktivity
svojich  obyvateľov  najmä  v  oblasti  obchodu,  služieb,  so  zameraním na
turistiku,  resp.  doplnenú o nezávadnú výrobu tak,  ako je  to  popísané v
ostatných častiach textu a premietnuté do návrhu. Dôležitým momentom je
príliv obyvateľov najmä z Bratislavy (chalupy,  bývanie),  čo ovplyvňuje aj
živosť sídla počas dňa a hlavne dominanciu vinohradníckej výroby v živote
mesta.

Analýzou územných možností, potenciálu územia a jeho limitov ako aj
environmentálnej rovnováhy je možné predpokladať vývoj mesta Svätý Jur
smerom ku kapacite okolo 6000-6500 obyvateľov. Uvažovaný prírastok je
teda cca 1400-1900 obyvateľov. 

B.3.2      Bývanie  

Stav k roku 2001
Byty spolu 1726
z toho trvalo obývané byty 1583

neobývané byty 143
Domy spolu 1235
z toho trvalo obývané domy 1108

neobývané domy 127

B.4      RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENE  NIE RIEŠENEJ OBCE DO  
SYSTÉMU OSÍDLENIA  

V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry je v
Záväznej časti  územného plánu veľkého územného celku Bratislavského
kraja stanovená vo vzťahu na mesto Svätý Jur nasledovná štruktúra:

Bratislavský kraj je principiálne členený na funkčné územné celky, ktoré
sú v zásade totožné s administratívnymi územiami okresov a to na:

1.2.1. hlavné mesto Bratislava (okresy I.  V. Bratislava),
1.2.2. okres Malacky (záhorský funkčný celok),
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1.2.3. okres Pezinok (malokarpatský funkčný celok),
V tomto okrese je začlenené mesto Svätý Jur ako regionálny rozvojový
pól mesta Bratislavy

1.2.4. okres Senec (členený na dva funkčné celky  senecký a podunajský),
K samotnému mestu nie sú žiadne obce priamo spádované. Záujmové

územie  mesta  je  definované  podľa  jednotlivých  funkcií,  ktoré  sa  jeho
katastra nejakým spôsobom dotýkajú (chránené územia, trasy dopravnej
a technickej  infraštruktúry,  cyklotrasy...).  Tieto  sú charakterizované aj  so
svojimi podmienkami v nasledujúcich kapitolách. 

Prílohou k tejto kapitole je mapa.
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B.5      NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA  
B.5.0.1 Historický vývoj

Nesporne  jednou  z  najvyšších  hodnôt  mesta  Svätý  Jur  (spolu  s
neopakovateľným  prírodným  prostredím  lesov  v  spojení  s  kultúrnou
krajinou)  je  jeho  historický  vývoj  vpísaný  do  priestorových  a
architektonických prvkov relatívne málo porušených. 

Prvé archeologické nálezy na území Svätého Jura sú z prelomu 4. a
3.tisícročia  p.  n.  l.,  ďalej  z  r.1500  p.n.l.  V  druhej  polovici  9.  storočia
veľkomoravské  hradisko  nad  Neštichom,  druhá  polovica  13.  storočia
postavený hrad Biely Kameň. Najstaršie jadro dnešného mesta ležalo na
osi spájajúcej hrad s farským kostolom postaveným v 70-tych rokoch 13.
storočia. Táto os bola zrejme predĺžená a viedla k bratislavsko-pezinskej
ceste.  Najvyšším bodom vtedajšieho Jura bol  farský kostol.  Na mape z
obdobia  okolo  r.1602   je  zrejmé  rozmiestnenie  blokov  do  podoby
nepravidelného lichobežníka s kostolom izolovaným na vyvýšenom mieste
a  tromi  bránami  a  14 baštami  (primitívny pokus  o  fortifikačné  zaistenie
Jura).  Hradby v dnešnej polohe vyrástli  v 17. storočí (dokončené zrejme
r.1647). Podľa plánu z roku 1769 sa pôvodná cestná sieť rozrástla do šírky
v  podobe  veľkého  trojuholníka  zmnožením  blokov.  Táto  štruktúra  bola
výrazne  rozšírená  a  často  aj  nepriaznivo  atakovaná  novou  zástavbou
najmä  v  ostatných  rokoch.  Okrem  kompaktnej  zástavby  sídla  je  pre
urbanizmus Svätého Jura typická aj kopaničiarska zástavba v jeho okolí.
Výrazným  prvkom  urbanizmu  mesta  je  jeho  prepojenie  na  krajinu
vinohradníckou  úpravou  tiahnucou  sa  od  stredoveku  až  dodnes.  Ide  o
vytvorenie  kamenných  háld,  agrárnych  terás,  terénnych  stupňov
odrážajúcich majetkoprávne vzťahy a technológiu obrábania vinohradov.

Dorábanie  vína  ako  prevládajúci  typ  zamestnanosti  jurského
obyvateľstva bolo determinujúce aj pre vývoj typu domu v meste. Či už ide
o jednotraktový dom stavaný do dĺžky parcely s aditívnym pričleňovaním
obytno-hospodárskych priestorov, alebo o spojenie dvoch krídel spoločným
podjazdom a dvorom s fasádou orientovanou pozdĺž ulice v nadväznosti na
záhrady  a  vinice.  Dôležité  v  obraze  mesta  sú  aj  kúrie  (Illesházyovská,
Zichyovská, Pálffyovská, Podmanických) ako aj Paulínsky kostol a kláštor.
Vzhľad Svätého Jura je výsledkom goticko-renesančnej stavebnej činnosti,
neskoršie  obdobia  rešpektovali  jeho  štruktúru,  pôdorys  a  charakter
zástavby  meštianskej  architektúry.  V  ostatnom  období  boli  vytvorené
rozsiahle  bloky  novej  zástavby  mimo  historické  jadro  s  objektmi
charakteristickými  skôr  pre  svoje  obdobie  ako  pre  neopakovateľné,
históriou determinované prostredie konkrétnej lokality.

 Pre prehľad uvádzame aj zoznam objektov zapísaných v Ústrednom
zozname  kultúrnych  pamiatok podľa  Zásad  pamiatkovej  starostlivosti
vypracovaných ŠÚPSom Bratislava v novembri 1988

410- pamätná tabuľa na ul. Prostrednej
411- pomník
412- pamätný dom P. Jilemnického, Pod Oprchalom 468
414- náhrobník Jána Hergotta na starom cintoríne
415- pomník padlým v I.sv. vojne
416- pamätná tabuľa P. Jilemnického na budove ZŠ
417- mestské hradby - múry a bašty
418- dom na Bratislavskej ul.17
419- dom na Bratislavskej ul.24
420- dom na Prostrednej ul.36
421- kúria na ul. Dr. Kautza 1
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422- mestský dom na Prostrednej
423- dom na Hornom predmestí 12
424- Pálffyovský kaštieľ na ul. Prostrednej 49
425- náhrobné kamene (4) na evanjelickom cintoríne
429- hrobka rodiny Segner na ev. cintoríne 
430- hrad Biely Kameň
431- staroslovanské hradisko Neštich
432- rímskokatolícky kostol sv. Juraja  
433- drevená zvonica
434- kláštor piaristov a kostol piaristov na ul. Prostrednej
436- Mariánska kaplnka pri ceste
2478-budova na staničnej ul.4

Okrem  toho  sú  vo  Svätom  Jure  objekty  pamiatkového  záujmu
navrhnuté na zapísanie do Ústredného zoznamu, a to

- na ul. Prostrednej domy č. 8, 12, 15, 16, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 40, 44, 47, 48, 50, 52, 54, 60

- na Hornom Predmestí domy č. 8, 10, 16, 18
- na Bratislavskej 2, 17, 22, 37, 38, 47, 48, 49, 53, 55
- na ul. .Dr. Kautza 2, 6, 7, 9, 11 a dom bez poradového čísla s pop. čís.

208
- na Pezinskej 1, 9, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 30, 35, 44, 46, 48, 49, 52
- na Felcanovej 5, 7, 9, 13
- na Sasinkovej 1, 11 
- na Mikovínyho 4

Keďže historické hodnoty urbanistickej štruktúry Svätého Jura nie sú len
v jednotlivých objektoch, ale skôr v celkovej skladbe a atmosfére priestoru,
boli  vytypované  ŠÚPSom  aj  objekty  dotvárajúce  prostredie a  to  na
Prostrednej domy č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 39, 41,
43, 45, 2, 4, 6, 10, 14, 30, 46, 58, 62, 64, na Hornom Predmestí 2, 4, 6, 14,
20, na Bratislavskej 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 20, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51,
52, 54, 57, 59, 61, 63, 65, ul. Dr. Kautza 3, 4, 5, ul. Pezinskej 3, 5, 7, 8, 10,
11, 12, 14, 15, 20, 23, 28, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 54, 56, 60,
62,  64,  66,  Felcanovej  3,  11,  15,  17,  19,  21,  23,  25,  27,  29,  30,  31,
Sasinkovej 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, Mikovínyho 9 a Krajinskej 57.

Veľmi  dôležitým  momentom  špecifickým  pre  Svätý  Jur  je  hodnota
vinohradníckej štruktúry svahov nad mestom, ktorá je významná nielen ako
prírodný fenomén kultúrnej zelene, ale aj ako moment historický, ktorý je
potrebné v jeho historickej podobe chrániť. 

B.5.0.2 Charakteristika súčasného stavu
Dnešná  urbanistická  skladba  sídla  vychádza  z  historického  vývoja

mesta a je na jeho priestorovom priemete pomerne zreteľne čitateľná. V
zásade  môžeme  hovoriť  o  dvoch  častiach  mesta,  ktoré  sú  oddelené
komunikáciou  Bratislava-Pezinok  II/502,  mimochodom  veľmi  nevhodným
spôsobom  riešenou  a  tvoriacou  jeden  z  najväčších  problémov  mesta.
Severozápadne od tejto cesty je historické jadro so svojím autonómnym
vývojom  ako  bol  popísaný  v  bode  D.1.  Jeho  hlavnou  osou  je  ulica
Prostredná, ktorá prechádza od cesty II/502, ďalej ako Horné predmestie a
Podhradie  smerom  do  masívu  Malých  Karpát  cez  Neštich  a  Jozefkovo
údolie. Na ňu nadväzuje systém priečnych ulíc (Hergottova, Felcanova, Dr.
Kautza) a ďalej je tento systém trojuholníkovo rozšírený o ulice Pezinskú a
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Bratislavskú  s  paralelnou  Mikovínyho.  Z  dvoch  strán  je  tento  útvar
lemovaný zachovaným systémom hradieb vysokej historickej aj estetickej
hodnoty. Na okrajoch tohto urbanistického komplexu sú nánosy súčasnej
zástavby  (Pezinské  záhumenice,  Hanzlíčkova,  Družstevná,  Gaštanová),
ktoré  najmä  v prípade  Hanzlíčkovej,  Družstevnej  a  Gaštanovej  necitlivo
vstupujú  do  rastlej  urbanistickej  štruktúry  tvrdou  geometričnosťou
parcelácie  aj  architektúry  (ploché  strechy)  a  v  prípade  Gaštanovej  aj
dominujúcim situovaním na svahu s popretím prirodzeného rozloženia a
významových dominánt okolitej historickej architektúry.

Medzi  cestou  II/502  a  železnicou  je  výrazná  plocha  s  prevažne
povojnovou  architektúrou  rodinných  domov  na  geometrickom  pôdoryse
siete ulíc. Ide najviac o samostatne stojace objekty v zeleni záhradiek a
celý komplex by bol pomerne logicky naviazaný na historickú časť mesta
samozrejme  nebyť  brutálneho  rozrezania  organizmu  sídla  spôsobom
úpravy cesty II/502. Nie veľmi vhodným, nad výškovú hladinu vystupujúcim
komplexom,  navyše  s  typickou  panelovou  architektúrou,  je  sídlisko
hromadnej bytovej výstavby pri železničnej trati. Stratil sa tu typický uličný
(resp.  akýkoľvek)  priestor  a  výškové  zónovanie  je  zbytočne
naddimenzované.  Navyše  je  sídlisko  atakované  hlukom  zo  železničnej
dopravy a nevytvára zázemie prepojené na prírodný fenomén, typický inak
pre celé sídlo.  Z pohľadov od Slovenského Grobu je dominantné a ruší
inak pomerne neporušenú typickú historickú jurskú siluetu.  

V sídle k roku 1990, ku ktorému sme získali údaje, bolo 1669 bytov v
1118 domoch pri obložnosti 2.96 obyvateľa /1 byt. Asi polovica bytov je v
objektoch postavených po r.1945, ostatné sú staršie.

Vybavenosť  je  v  meste  rozptýlená  po  jednotlivých  objektoch  a
zariadeniach  ako  je  to  zrejmé  z  grafickej  časti.  Výroba  nie  je  v  meste
výraznejšie zastúpená,  dominantná je vlastne výroba poľnohospodárska,
konkrétne vinohradníctvo. 

Perspektívne  je  potrebné  uvažovať  v  meste  s  rozvojom  zariadení
vybavenosti vyplývajúcim z podnikateľských aktivít občanov. Optimálny by
bol  najmä  rozvoj  obchodu  a  služieb  so  zameraním  na  charakteristickú
funkciu vinohradnícku obzvlášť v súvislosti s turistickým ruchom. V tomto
meste  môžu  tak  ako  v  máloktorom  inom  vznikať  rázovité  vinárne,
reanimovať sa staré remeslá, poskytovať ubytovacie možnosti s potrebným
servisom a sprievodnými kultúrnymi aktivitami podporovať turistický ruch.
Sú  tu  na  to  predpoklady  prírodné,  funkčné,  pomerne  neporušená
atmosféra historického sídla. Takýmto spôsobom by sa dalo predpokladať
aj  prirodzené  reanimovanie  historického  jadra,  so  zachovaním  jeho
kultúrnych hodnôt. 

B.5.0.3 Návrh riešenia
Urbanistická  štruktúra  návrhu  vychádza  z  historickej  kontinuity  a

nadväzuje na jestvujúce danosti  jednak  v polohe priestorotvornej  ako aj
funkčnej a prevádzkovej. Charakteristická pôdorysná a priestorová silueta
mesta  bola  determinantom pri  prístupe k  tvorbe  urbanistickej  skladby a
predpokladaniu  jej  budúceho  vývoja.  Pri  návrhu  je  uvažované  s
urbanistickými, architektonickými a prírodnými hodnotami, ktoré sú v tomto
meste jedinečné a ktoré by nemali byť narušené. 

Z týchto analýz boli stanovené neprekročiteľné priestorové limity či už v
polohe  alebo  kapacitách  výstavby,  ktoré  definovali,  či  upresnili
kompetentné orgány ochrany pamiatok  i  prírody vo svojich stanoviskách
a priebežnými  rokovaniami.  Tak  boli  predurčené  spôsoby  riešenia  v
jednotlivých lokalitách.
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Pri  návrhu rozloženia  funkcií  v  sídle bola  zohľadnená najmä potreba
reanimovať a atraktívne naplniť vybavenosťou najmä centrálnu časť mesta.
Napr.  ulica  Prostredná,  ktorá  tvorí  historickú chrbticu sídla,  by mala byť
perspektívne  lemovaná  polyfunkčnými  objektmi  s  ponukou  obchodu,
služieb a aktivít poskytujúcich servis jednak obyvateľom mesta, ako aj jeho
návštevníkom.  Prevládajúcou  funkciou  v  sídle  je  bývanie,  ktoré  je
rozložené prakticky po celom jeho území. Vybavenosť, pokrývajúca nároky
obyvateľov  mesta  v  ideálnych  dochádzkových  vzdialenostiach,  by  mala
vznikať  v  diaspóre  celého  sídla  a  dá  sa  tu  počítať  s  podnikateľskými
aktivitami  občanov.  Je len potrebné  usmerňovať   tieto  aktivity tak,  aby
nevznikali funkcie narúšajúce funkčnú prioritu územia, ktorou je bývanie v
ekologicky  a  hygienicky  nenarušenom  prostredí.  Z  tohto  dôvodu  je  z
centrálnych polôh vymiestnená aj výroba do priemyselného areálu pri ceste
II/502  južne  od  mesta.  I  takto  situované  zariadenia  však  majú  mať
charakter  nezávadných  prevádzok,  resp.  skladového  hospodárstva
(podrobnejšie ďalej). 

B.5.0.3.1 Polohy vyžadujúce podrobnejšie riešenie
Prehlbujúcou  dokumentáciou  na  úrovni  územného  plánu  zóny  bude

potrebné preveriť nasledovné lokality:
- centrálnu mestskú zónu
- Pezinské Záhumenice
- priemyselný areál
- rekreačný areál Panónsky háj
- rekreačná oblasť Jozefkovo údolie

Aspoň na úrovni urbanistickej štúdie je potrebné preveriť
- všetky jednotlivé dielčie lokality, u ktorých je potrebné preukázať vhodnosť

zástavby,  alebo  spôsob  koordinácie  navrhovanej  zástavby
s obmedzujúcimi faktormi územia

B.6      NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH FUNKČNÝCH ÚZEMÍ  

B.6.1      Obytné územia  
B.6.1.1 Všeobecná charakteristika

B.6.1.1.1 Obytné územia
Všeobecná  charakteristika  podľa  vyhl.  č.  55/2001  Z.z.  definuje  tieto

územia ako plochy, ktoré sú určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce
nevyhnutné  zariadenia,  napr.  garáže,  stavby  občianskeho  vybavenia,
verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská. Územné a
kapacitné  usporiadanie  jednotlivých  zložiek  obytných  území  vychádza
najmä z hustoty obyvateľstva, druhu stavieb na bývanie a z ich výškového
usporiadania. dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek na
vytváranie  tichých  priestorov  a  ľahkej  orientácie;  musí  zodpovedať
charakteru mestského alebo vidieckeho sídla, rázu krajiny a jej klimatickým
podmienkam a zabezpečovať zdravé bývanie.  Hustota,  členenie a výška
stavieb na bývanie musia umožňovať najmä, dodržanie odstupov a vzdiale-
ností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytu, na zachovanie súkromia
bývania,  na  požiarnu  ochranu  a  civilnú  obranu  a  na  vytváranie  plôch
zelene. Obytné územia obsahujú aj

a) plochy na občianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s významom
a  potrebami  obcí  môžu  umiestňovat  stavby  pre  školstvo,  kultúru,  na
cirkevné  účely,  pre  zdravotníctvo  a  sociálnu  pomoc,  spoje,  menšie
prevádzky pre  obchod  a  služby,  verejné  stravovanie  a  služby,  dočasné
ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu
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bezpečnosť;  základné  občianske  vybavenie  musí  skladbou  a  kapacitou
zodpovedať  veľkosti  a  funkcii  obce  a  niektoré  občianske  vybavenia  aj
potrebám záujmového územia;

b) plochy zelene v rozsahu zodpovedajúcom estetickým, hygienickým a
ekostabilizačným potrebám.

B.6.1.1.2 Zmiešané územia prevažne s mestskou štruktúrou
sú  plochy  určené  zväčša  na  občiansku  vybavenosť,  pre  budovy  a

zariadenia  turistického  ruchu,  miesta  na  zhromaždovanie  a  pre  obytné
budovy vrátane k nim patriacich stavieb a zariadení.

B.6.1.1.3 Zmiešané územia územia s prevahou plôch pre obytné budovy
sú plochy umožňujúce umiestňovanie stavieb a zariadení patriacich k

vybaveniu  obytných  budov  a  iné  stavby,  ktoré  slúžia  prevažne  na
ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva a nemajú negatívny
vplyv na životné prostredie, ani výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a
stredné výrobné prevádzky a skladové plochy.

B.6.1.2 Bývanie a vybavenosť
V sídle je prevládajúcou funkciou bývanie, ktoré má v zásade niekoľko

alternatívnych foriem. Je to bývanie v historickej architektúre so zvláštnymi
podmienkami  ak  ide  o  architektúru  chránenú,  ďalej  bývanie  v  novšej
výstavbe rodinných domov (najmä rozsiahla  lokalita  medzi  železnicou  a
Krajinskou  cestou)  a  v  bytovkách  malého  sídliska  pri  železnici.
Charakteristické  pre  kataster  mesta  Svätý  Jur  je  aj  bývanie
kopaničiarskeho typu.

Potrebné objemy pre pokrytie nárokov na výstavbu je možné rozdeliť do
troch zásadných skupín:

- doplnenie prelúk a voľných plôch v intraviláne (orientačný potenciál cca
7400 m2 novovzniknutých plôch)

- úpravy  jestvujúcich  objektov  prestavbou,  prístavbou,  nadstavbou...
(orientačný potenciál cca 24 000 m2 novozískaných plôch)

- novootvorené lokality pre výstavbu, rešpektujúce konkrétne obmedzenia
daných priestorov tak, ako je to uvedené v grafickej časti a ako to bude
pre každú lokalitu individuálne uvedené neskôr (orientačný potenciál cca
37 600 m2  novozískaných podlažných plôch objektov ).

Takýmto spôsobom je možné získať plochy pre cca 400 domov. 
Prvé dve skupiny pokrytia nárokov na výstavbu by bolo možné podľa

prístupu k ich riešeniu rozdeliť na bývanie v historickom jadre a bývanie v
ostatných polohách sídla.

Bývanie  v  historickom  jadre  je  v  objektoch  tvoriacich  mestskú
pamiatkovú rezerváciu. Tieto objekty väčšinou vo svojom technickom stave
menej vhodným spôsobom spĺňajú súčasné požiadavky na bývanie a teda
spontánne  vyvolávajú  potrebu  adaptácie.  Tým sa  prirodzene  zvyšuje  aj
riziko nevhodného zásahu, ktoré by mohlo ohroziť zachovanie hodnôt či už
objektu samotného, alebo jeho priestorového kontextu. Je preto dôležité pri
rekonštrukciách postupovať individuálne a riadiť sa zásadami pamiatkovej
starostlivosti.Ide v prvom rade o objekty zapísané do ústredného zoznamu
kultúrnych  pamiatok  ako  aj  o  objekty  navrhované  na  zápis  do  tohto
zoznamu. U každého z týchto objektov je potrebný individuálny prístup k
jeho obnove s rešpektovaním jeho historických a kultúrnych kvalít. Dôležité
je prekonzultovanie všetkých zásadnejších zásahov s orgánmi pamiatkovej
ochrany. 
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B.6.1.2.1 Územie MPR
Na území MPR je potrebné zachovanie charakteristického obrazu mesta

s jeho  historickým  pôdorysom  vrátane  komunikačného  systému,
prislúchajúcou  hmotovo-priestorovou  skladbou  a historickým  funkčným
rozvrhom plôch, pre ktorý sú charakteristické zastavané dvorové parcely so
súvislou blokovou zástavbou po bočných stranách a nadväzujúce zelené
plochy  záhrad  a vinohradov,  zovretá  vo  vnútri  blokov  zástavbou
protiľahlých ulíc, alebo líniou mestských hradieb. 

V záujme  ochrany  historického  obrazu  mesta  na  území  MPR
neuvažovať  s osadzovaním  obytnej  funkcie  v záhradách  a viniciach  za
historickými  domovými  parcelami.  V opačnom  prípade  by  negatívne
dôsledky takýchto riešení, popri zmene obrazu sídla ako celku a narušení
celistvosti  alebo  zániku  zelených  plôch  záhrad  a viníc  viedli  buď
k nežiaducemu  neúmernému  zaťaženiu  historických  dvorov  a ich
historickej  zástavby,  alebo  by  vyvolali  potrebu  nových  komunikačných
riešení  vo  vnútroblokoch  MPR,  ktoré  sú  taktiež  vzhľadom  na  ochranu
historického pôdorysu mesta nežiadúce.

Pri stavebných vstupoch do územia mestskej pamiatkovej rezervácie je
potrebné:

- rešpektovať pôvodnú historickú pôdorysnú stopu
- dodržať  mierku  priestoru  v  podrobnosti  členenia  hmôt  a  výškovom

zónovaní
- vytvárať  architektonicky  a  výtvarne  hodnotnú  hmotovú  skladbu  a  detail

rešpektujúci jedinečnosť prostredia do ktorého je objekt osádzaný, napr.
šikmé  strechy,  tvaroslovné  prvky  okien,  brán...  Do  architektonickej
štruktúry objektov bolo vykonaných v poslednej dobe taktiež niekoľko nie
práve najvhodnejších zásahov, napríklad výmena okien za väčšie, čím sa
stratila  proporcionalita  fasády,  použitie  nevhodného  materiálu  (dnes  pri
oveľa širšej ponuke sa toto riziko ešte zvyšuje) a podobne. Bude potrebné
pri rekonštrukciách aj údržbe objektov dbať aj na túto stránku riešenia. 

- dodržať  štruktúru  funkcií  vhodných  do  prostredia  historického  jadra  s
vylúčením nevhodných funkcií, narúšajúcich prioritnú náplň územia, ktorou
je  bývanie,  vybavenosť  typu  obchodu,  služieb,  turistického  servisu  ...
Podporovať  situovanie  takýchto  zariadení  v  historickom  jadre,  najmä  v
uliciach  Prostrednej,  Sasinkovej,  Felcanovej  pri  dodržaní  zásad
pamiatkovej ochrany. Vybudovanie zariadení vybavenosti, samozrejme so
zachovaním funkcie  bývania  (polyfunkčné  objekty),  v  historickom  jadre
najmä  okolo  hlavnej  osi  sídla  môže  výrazne  oživiť  a  zatraktívniť  tieto
polohy pre návštevníkov, ale aj vytvoriť príležitosti pre podnikanie a prácu
domácich  obyvateľov  a  tým  čiastočne  eliminovať  aj  tendencie
odchádzania za prácou (napokon aj bývaním) do Bratislavy. Schematicky
sme  možnosť  funkčného  vrstvenia  v  rámci  jednej  parcely  vyjadrili  na
priloženej  schéme.  Ide  o  príklad  jednej  z  možností,  ktorých  bude
samozrejme výrazne viac podľa konkrétnych možností objektu a zámerov
jeho  majiteľa.  Adaptovať  je  možné  jednotlivé  objekty  napríklad  na
ubytovacie  zariadenia  penziónového  typu  (dá  sa  realizovať  priamo
majiteľmi  objektov  ako  podnikateľská  aktivita)  so  zabezpečením
potrebného  servisu.  Postupne  by  tak  mohla  vzniknúť  sieť  zariadení
ubytovacích, stravovacích najmä v polohe historického jadra (druhotne aj
logická  záchrana  historicky  hodnotných  objektov  a  priestorov,  kde
zachovanie pôvodnej atmosféry má aj svoj komerčný zmysel). Okrem toho
je možné zachovať rekreačno turistický charakter aj v okolitých lokalitách
(ako  napríklad  v  Jozefkovom  údolí,  ktoré  je  možné  pochopiť  ako
medzistanicu letnej aj zimnej turistiky v oblasti Malých Karpát. Vigrova vila
by  napríklad  mohla  slúžiť  ako  rekreačno-rehabilitačné  zariadenie  pre
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deti...), čo by mohlo determinovať charakter celého sídla a  vytvoriť z neho
vyhľadávanú atraktivitu pre medzinárodnú celoročnú turistiku. O tom však
ešte bude hovorené v ďalšom.

- neumiestňovať do historického jadra zariadenia výroby, okrem drobných
zariadení  súvisiacich  s  prioritnou  funkciou  územia  bez   negatívnych
dopadov  na  svoje  okolie.  Výroba  v  meste  by  ani  naďalej  nemala  byť
veľkého  rozsahu.  Predpokladáme  jej  situovanie  do  okrajových  polôh
medzi  železnicu a cestný prieťah II/502 (pozri  grafickú časť).  Musí mať
charakter  nezávadných  prevádzok  resp.  skladového  hospodárstva,  aby
negatívne  nevplývala  na  ekologické  hodnoty  prostredia.  Taktiež
architektonické  riešenie  zariadení  výroby  musí  zohľadňovať  špecifiká
sídla, do ktorého je situované, jednak vo výškovom usporiadaní, hmotovej
štruktúre,  mierke  ako  aj  urbanistickej  kompozícii.  Podcenenie  týchto
požiadaviek by mohlo viesť  k  negatívnym zásahom do charakteristickej
priestorovej štruktúry mesta.    

Dôležitými  pre  zachovanie  kultúrno  historických  hodnôt  nie  sú  len
objekty  samotné,  ale  aj  celková  priestorová  štruktúra  ulíc.  Tú  bude
potrebné zvážiť pri každom doplnení prelúk, resp. pri každom vstupe, ktorý
by mohol priestorovú skladbu narušiť vždy individuálne. 

Súčasťou priestorového dojmu je okrem hmotovej štruktúry aj štruktúra
parteru (dlažby, zelené plochy...  ),  drobná architektúra, dizajn a výtvarné
doplnky  (svietidlá,  lavičky,  mostíky,  autobusové  zastávky...).  Táto
problematika si však vyžiada prehlbujúcu dokumentáciu.

B.6.1.2.2 Ostatné polohy sídla
Pokiaľ  ide  o  výstavbu  pre  bývanie  alebo  vybavenosť  v  ostatných

polohách sídla, je potrebné dodržiavať nasledovné všeobecné regulatívy:
- stavebná čiara či už pevná, alebo neprekročiteľná v niektorom smere
- výšková hladina
- typ strechy - pre celé historické územie mesta Svätý Jur je najvhodnejšou

strecha šikmá
- niektoré  špeciálne  lokálne  požiadavky,  ako  napr.  výška  rímsy,  poloha

hrebeňa  a  štítu,  použitie  niektorých  tvaroslovných  prvkov  (arkiere,
podbránia,  typy okien...),  ktoré sú v textovej  časti  dokumentácie,  alebo
budú stanovené orgánmi pamiatkovej ochrany pre konkrétny prípad.

Charakteristickým spôsobom bývania pre štruktúru osídlenia vo Svätom
Jure je aj kopaničiarska zástavba. Táto sa dnes postupne transformuje aj
na  rekreačné  využitie.  Perspektívne  sa  dá  očakávať  aj  zvýšenie
požiadaviek na návrat k takým formám hospodárenia,  ktoré by tento typ
zástavby  vedeli  využiť  (napr.  rodinné  farmy).  Je  vhodné  adaptovať
jestvujúce  objekty,  umožniť  ich  rekonštrukciu,  prístavbu,  či  iný  spôsob
úprav.  V  určitej  únosnej  miere  môžu  vznikať  aj  nové  lokality  (potreba
individuálneho posúdenia),  nevhodné však sú skupiny objektov väčšieho
rozsahu, ktoré by nepriaznivo mohli ovplyvniť krajinnú štruktúru, obzvlášť
na  karpatských  svahoch  nad  mestom.  V  okolí  intenzívne  zastavaného
územia mesta, je vhodné uvažovať skôr s určitým útlmom a regeneráciou
jestvujúceho fondu.  Zámery  nad tento  rámec  (tiež  však  len do rozsahu
odporúčaného v predchádzajúcom texte),  by mali  byť prekonzultované s
orgánmi ochrany pamiatok a prírody.

B.6.1.2.3 Detaily  riešenia  niektorých  obytných  a  vybavenostných
priestorov s ich charakteristikou :

- priestor  ulice Prostredná je  nosným  priestorom  mesta  Svätý  Jur  v
prakticky  celej  jeho  urbanistickej  histórii.  Historická,  významová  aj
prevádzková dominancia tohto priestoru by mala byť zvýraznená taktiež
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jeho funkčnou skladbou. Je potrebné etablovať do tohto priestoru funkcie
vybavenosti  slúžiace  jednak  miestnym  obyvateľom,  ako  aj  zvyšujúce
turistickú atraktivitu mesta (penzióny, obchody, vinárne...).  Tieto  funkcie
by  mali  podporiť  zachovanie  typickej  atmosféry  historickej  štruktúry,  k
čomu dáva veľmi dobré predpoklady jestvujúci architektonický fond, mali
by oživiť svoje prostredie aj prenesením časti funkcií do exteriéru. 

- lokalita Pezinské Záhumenice vyžaduje typy samostatne stojacich domov
v zeleni s nadväznosťou na vinice v zadnej časti parciel. Objekty by mali
mať  šikmé  strechy  s  možnosťou  využitia  podkrovných  priestorov.
Neprekročiteľná stavebná čiara by mala byť smerom dozadu za objekty,
pretože  je  nevhodné  narúšať  krajinnú  panorámu  pohľadovo
exponovaného svahu.

- lokalita  Žabky by mala byť dotvorená samostatne stojacou zástavbou v
zeleni.  Táto  zástavba  by  mala  byť  v  päte  jestvujúceho  svahu  s  čo
najväčším uplatnením prírodných prvkov zelene či  už jestvujúcej,  alebo
novovytvorenej. Najzávažnejším faktorom by mal byť moment vstupu do
mesta,  ktorý  by  mal  vzniknúť  postupným  vyrastaním  architektonickej
štruktúry z hmoty zelene. 

- lokalita  Žebráky -  tu  ide  prakticky  o  doplnenie  prelúk  i  keď  väčšieho
rozsahu  s  tým,  že  by taktiež  nemala  byť  prekročená  stavebná  čiara  v
zadnom  smere  (  argumenty  podobné  ako  u  Pezinských  Záhumeníc  ).
Domy by  mali  byť  výškovo  jednopodlažné  s  obytným podkrovím,  príp.
dvojpodlažné  a  mali  by  využívať  terénne  danosti  tak,  aby  nevyvolávali
neželané terénne úpravy

- lokalita  Neštich by mala byť riešená v troch častiach rozdelených podľa
realizovateľnosti nasledovne:
 zastavaná časť:
o upraviť  koridor  v  jestvujúcej  mestskej  časti  tak,  aby  bola

zabezpečená prejazdnosť v celom úseku (vytvorenie tzv. skľudnenej
komunikácie s vyhýbacími miestami, bezobrubníkovou šírkou...)

o súbežne s tým realizovať posun stavebnej čiary, ktorý by nastal ako
podmienka  každej  prestavby  a  novostavby  v  území.  Takto  by
postupne vznikal  upravený koridor,  ktorý by mohol  začať vytvárať
priestorovo vhodné usporiadanie. Vek a fyzický stav objektov dáva
predpoklady viacerých požiadaviek na prestavbu a je teda pomerne
reálny

 nová časť v pokračovaní ulice Pri peci
o zasahuje  do  extravilánu  Použiť  malopodlažnú  obytnú  zástavbu,

formou  diferencovaných  rodinných  domov  so  šikmou  strecou,
v okrajových  polohách,  pri  styku  s CHKO  v rozvoľnenejšej  forme,
osadených do zelene. 

 časť pozdĺž Jurského  potoka
o tu  by sa vytvárala nová lokalita výstavby, ktorá vzniká vytvorením

komunikácie pozdĺž Jurského potoka a prakticky by nadväzovala na
Pezinské Záhumenice. Taktiež sa jej týka neprekročiteľná stavebná
čiara v zadnom smere s tým, že pred začatím plánovacej prípravy v
tejto  lokalite  bude  potrebné  jej  geologické  a  hydrogeologické
preskúmanie. 

Všetky tri uvedené časti potrebujú pre svoju konkretizáciu prehlbujúcu
dokumentáciu  v  podrobnejšej  mierke  do  konkrétneho  zamerania  s
potrebnými geologickými podkladmi.

- lokalita Kačačnice  vytvára  predpoklady  pre  najväčšiu  rozlohu  novej
výstavby, ktorá môže mať autonómnu priestorovú skladbu, samozrejme s
dodržaním väzieb na jestvujúcu urbanistickú a architektonickú štruktúru.
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Pri podrobnejšom riešení tejto lokality je potrebné mať v pozornosti to, že
ide  o  polohu  prístupu  do  mesta  od  pezinskej  strany,  že  v  blízkosti  je
prieťah cesty  II/502  a  železnice (eliminácia  negatívnych dopadov hluku
napr.  zeleňou,  urbanistickou skladbou...)  a v architektonickom vyjadrení
objektov  dbať  na  charakteristickú  atmosféru  historickej  jurskej
architektúry. Podlažnosť objektov by mala mať optimálne dve podlažia s
obytným podkrovím (to  značí,  že môžu byť  aj  objekty jednopodlažné s
obytným podkrovím a veľmi citlivo bude potrebné zvážiť prípadné lokálne
prevýšenie, napr. pri vygradovaní priestoru do maximálne troch podlaží s
obytným podkrovím ).

- lokalita Polkoráby, tak ako Žabky, je dominantná v prístupe od Bratislavy.
Zástavba bude samostatne stojacimi objektmi jednopodlažnými s obytným
podkrovím s posilnením zeleného prvku (ovocné stromy záhrad, vinice),
so stupňom zastavanosti pozemku max.40%. Lokalitu riešiť prehlbujúcou
štúdiou.

- lokalita  Pálffyovské vytvára  predpoklady  pre  bezkolízne  dotvorenie
priestoru Horného predmestia s tým, že objekty by mohli  byť situované
pozdĺž  skľudnenej  obslužnej  komunikácie  paralelnej  s  cestou  ako
jednopodlažné ( pri kompenzovaní terénnych daností aj dve podlažia ako
je to na druhej strane cesty ) so šikmou strechou a odkvapom do ulice. Je
možné  situovať  objekty  aj  na  druhú  stranu  Gaštanovej  ulice  pod
jestvujúcimi  objektmi  a  tým  ich  zapojiť  do  určitej  štruktúry.  Pri
Pálffyovskom kaštieli je taktiež možné vytvárať zástavbu na druhej strane
ulice  s  tým,  že  je  potrebné  túto  zosúladiť  so  zámermi  rekonštrukcie
Pálffyovského kaštieľa. 

- zástavba  zapĺňajúca  otvorenú  deravú  uličnú  fasádu  pozdĺž Krajinskej
cesty,  ktorá  tak  zostala  po  úprave  komunikácie.  Tu  by  bolo  vhodné
umiestniť zástavbu polyfunkčnými a obytnými domami s dvoma podlažiami
a obytným podkrovím,  ktoré  by svojím riešením rešpektovali  jestvujúcu
parceláciu. Tým by sa vytvoril uličný priestor, ktorý by spolu s čiastkovými
riešeniami dopravy vylepšil  estetickú,  funkčnú aj prevádzkovú situáciu v
tomto území.

- panelové  sídlisko  pri  železnici,  ktoré  pozostáva zo  štvor  (ale  aj  viac)
podlažných obytných viacbytových domov s absenciou architektonických
kvalít  a  stratou  uličného  priestoru.  Nedodržaná  je  mierka,  chýba
vybavenosť,  garáže  a  navyše  je  atakované  hlukom  zo  železničnej
dopravy.  Perspektívne  je  potrebné  uvažovať  s  humanizáciou,
zatraktívnením parteru, doplnením o vybavenosť. Taktiež je vhodné napr.
budovať garáže tak, aby vytvorili súčasť terénnych úprav a čiastočne kryli
obytné objekty od hluku. 

- v priestore Mikovínyho ulice ide hlavne o riešenie parteru.  Dnes je tu
zaujímavý  fenomén  vody  paralelne  tečúcej  v  priestore  komunikácie
spojenej so zeleňou, ktorý by bolo potrebné zachovať, potvrdiť a zároveň
vyriešiť  otázky prístupov do objektov a možnosť zjazdnosti.  V návrhu je
riešenie  skľudnenou  komunikáciou  (preferencia  peších)  parkovým
pochopením priestoru, kde vodný tok bude pre možnosť prejazdu nutnou
motorovou obsluhou preklenutý  maximálne na dvoch miestach.  Inak  by
bol prekonávaný pešími lávkami. Jedno z miest, kde by mohlo auto prejsť
na druhú stranu je pred Synagógou. Tento inak historicky hodnotný objekt
je dnes vo veľmi zlom stave a bolo by vhodné vykonať na ňom sanačné
práce. Pri otvorení dvora a situovaní funkcie kultúrneho typu (múzeum...)
by mohol vzniknúť hodnotný parkový záliv v koridore Mikovínyho ulice.
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B.6.2      Výrobné územia  
B.6.2.1 Všeobecná charakteristika

sú plochy určené pre prevádzkové budovy a zariadenia,  ktoré na zá-
klade  charakteru  prevádzky  sú  neprípustné  v  obytných,  rekreačných  a
zmiešaných územiach;

a) plochy  pre  priemyselnú  výrobu,  ktoré  sa  zriaďujú  v  obciach  s
veľkým  objemom  priemyselnej  výroby  a  prepravy:  kapacita  a
riešenie  verejného  dopravného  a  technického  vybavenia  musia
zabezpečovať  požiadavky  na  prepravu  osôb,  tovaru,  surovín  a
energií,

b) plochy  pre  poľnohospodársku  výrobu  sa  zriad'ujú  v  obciach  v
súlade  s  rozvojom  osídlenia  a  v  súlade  s  podmienkami
kapacitného  a  druhového  rozvoja  poľnohospodárskej  produkcie;
vo vidieckych sídlach sa na tejto ploche umiestňujú všetky stavby
a zariadenia rastlinnej a živočíšnej poľnohospodárskej výroby, ak
ich prevádzka nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

B.6.2.2 Výroba v jednotlivých lokalitách 
Vzhľadom k tendencii, ktorá sa od historických polôh mesta očakáva, je

nevhodné v mestskej  pamiatkovej  rezervácii  situovanie zariadení výroby,
ktoré  narúšajú  jednak  mierku  a  historickú  štruktúru  priestoru,  ako  aj
funkčnú  prioritu  tohto  územia  a nesú  v sebe  potenciál  negatívnych
ekologických a hygienických dopadov. 

Keďže však výroba v meste zabezpečuje jednak zamestnanosť, ako aj
jeho  rozvoj,  je  potrebné  pre  jej  situovanie  zabezpečiť  podmienky.
Navrhnuté je vytvorenie  priemyselného areálu pri príjazde od Bratislavy
pri  ceste  II/502.  Vnútorná štruktúra  tohto  areálu by mala byť  -  izolačný
zelený  pás  pozdĺž  cesty,  ktorý  robí  fyzické  aj  optické  krytie  výrobných
zariadení  ("priemysel  v  lese")  a  zároveň  sú  v  ňom  pešie  a  cyklistické
prístupy,  obsluha  nákladnou  dopravou  zo  zadnej  strany  v  súbehu  so
železnicou.  Taktiež  architektonické  riešenie  výrobných  zariadení  má
zohľadňovať charakter miesta. Architektúra by mala vychádzať z vhodnej
mierky najmä vo výške ako aj  v členení (napr.  rytmus šírky parcely),  v
detaile  a  tvaroslovných  prvkoch  -  nie  monotónne  obrovské  haly,  ale
dynamické  podrobnejšie  členenie  vytvárajúce  atraktívny   architektonicky
štruktúrovaný celok v humánnej mierke.

Na  ľavej  strane  príjazdovej  komunikácie  smerom  od  Bratislavy  sa
nachádza  areál  hospodárskeho  dvora,  ktorý  reprezentuje
poľnohospodársku výrobu v meste. Tak ako väčšina podobných zariadení
je rozložený na veľkej ploche, ktorá je však pomerne extenzívne využitá. I
tu je postačujúca rezerva na etablovanie ďalších prevádzok tak, aby bolo
územie  intenzívnejšie  využité.  Tu  by  však  taktiež  platili  zásady  o
architektonizovaní objektov výroby ako boli  uvedené skôr a taktiež by tu
bolo  potrebné  vytvorenie  hmoty  izolačnej  zelene  od  cesty  aj  od  plôch
bývania.

B.6.3      Rekreačné územia   
B.6.3.1 Všeobecná charakteristika

obsahujú časti územia obcí, ktoré zabezpečujú požiadavky každodennej
rekreácie bývajúceho obyvateľstva a turistov. Podstatnú časť rekreačných
zón  musí  tvoriť  zeleň,  najmá  lesy  a  sady,  ovocné  sady,  záhrady  a
záhradkárske osady, trávne plochy a prípadne aj vodné toky a iné vodné
plochy.  Do  rekreačnej  plochy  sa  móžu  umiestniť  športové  zariadenia,
ihriská,  kúpaliská,  zariadenia verejného stravovania a niektorých služieb,
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centrá  voľného  času  a  zariadenia  so  špecifickou  funkciou.  Hodnotu
Svätého  Jura  nepriamo  znásobuje  geografická  poloha  v  blízkosti
Bratislavy,  ako  centra  medzinárodného  cestovného  ruchu  a  možnosť  i
komerčného  využitia  dochovaného  koloritu  vinohradníckej  krajiny  ako
významnej  atraktivity  v  rámci  cestovného  ruchu.  Pamiatková  hodnota
historických  štruktúr  vinohradníckej  krajiny  v  zázemí  Svätého  Jura  je
porovnateľná  s  hodnotami  najvýznamnejších  pamiatkových  objektov,  či
súborov na Slovensku.   

B.6.3.2 Rekreácia, šport, kúpeľníctvo v jednotlivých lokalitách
Podľa strednodobej stratégie rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne

Slovenský  Grob  (spracoval  AUREX  s.r.o.  v marci  2002)  sú  v území
vytipované nasledovné lokality pre rozvoj:

B.6.3.2.1 Svätý Jur - rekreačný areál Panónsky Háj
Priestor  je  lokalizovaný  v  západnom  ohybe  Šúrskeho  kanála,  vo

vstupnej  časti  do  NPR Súr.  V  minulosti  pred  II.  svetovou vojnou  sa tu
nachádzal  rekreačno  -  športový areál  so v súčasnosti  už nejestvujúcimi
zariadeniami-kúpaliskom,  kolkárňou,  dostihovou  dráhou,  zábavným
parkom.  Dnes  sa  vyskytuje  len  vodná  plocha  rybník  a  v  blízkosti
uvažovaného areálu zariadenia SAV a chatová osada.

Mesto uvažuje s obnovou areálu ako s výletným miestom pre pobyt v
prírodnom  prostredí  len  s  minimálnou  výstavbou,  so  základnými
stravovacími,  športovými  (ihriská  prírodného  charakteru,  kolkáreň),
obslužnými,  informačnými,  hygienickými  zariadeniami  s  možnosťou
rekreačného využívania vodnej plochy a ako vstup na náučný chodník do
NPR Šúr. Areálu by sa dotýkala cyklistická trasa vedená z Vajnor po hrádzi
do Svätého Jura. Areál by slúžil predovšetkým miestnym obyvateľom ako
oddychový priestor, účastníkom širšieho cestovného ruchu pre doplnkový
pobyt  návštevníkov Šúru.  Spolu  s  ochranou prírody sa  žiada vybudovať
náučný chodník do časti Šúru. Odporúča sa aj prepojiť areál s areálom v
Čiernej Vode pozdĺž Šúrskeho kanála a Panónskeho lesa.

Realizácia zámeru vybudovania areálu vyžaduje zosúladenie s orgánmi
ochrany prírody. Za ÚPN mesta by mal nasledovať ÚPN zóny riešeného
areálu.

B.6.3.2.2 Svätý Jur - športový areál pri železničnej stanici
Mesto  má  vybudovaný futbalový štadión  pri  železničnej  stanici,  ktorý

však  na  záber  plochy  je  pomerne  extenzívne  využitý.  Prehodnotením
areálu štadióna je možnosť etablovania aj ďalších športových zariadení v
jeho ploche (s prípadným využitím terénnych daností). Pri tej je potrebné
riešiť aj nedostatok parkovacích plôch v jeho blízkosti (viď stať o doprave).
V kontakte s týmto štadiónom je možné vybudovať športovú halu a ďalšie
športové  možnosti  v  exteriéri  pri  panelovom  sídlisku.  Hala  by  druhotne
mohla  plniť  aj  funkciu  protihlukovej  ochrany  objektov  sídliska  od
železničnej trate.

B.6.3.2.3 Svätý Jur - stredisko Jozefkovo údolie
Toto  miesto  tvorí  nástupný  bod  letnej  aj  zimnej  turistiky  do  Malých

Karpát. 
Rekreačné  stredisko  sa  nachádza  pri  lesnej  ceste  priečne

prechádzajúcej cez Karpaty (Svätý Jur-Košiarisko - Borinka) v súčasnosti s
ubytovacím  zariadením,  individuálnymi  chatami,  bazénom  a  lyžiarskou
lúkou s vlekom a predstavuje priestor pre prímestskú rekreáciu obyvateľov
Jura,  resp.  zástavku  peších  a  cyklistických  turistov  prechádzajúcich
pozdĺžne alebo priečne cez Karpaty, križujúcich sa v stredisku. V blízkosti
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sa nachádzajú aj ciele turisticko-poznávacie - zrúcaniny hradu Biely Kameň
a staroslovanské hradisko.

Navrhujeme  dobudovať  s  turistickým  prepojením  na  zrúcaniny  a
hradisko.  Takto  by  sa  vytvoril  zaujímavý rekreačný  útvar  so  spoločným
rekreačno - športovým a poznávacím obsahom. Súčasne by sa v stredisku
križovali  turistické  pešie  a  cyklistické  trasy  -Štefánikova  magistrála  a
priečna trasa Svätý Jur- Stupava. Je tu aj silná lokalita individuálnych chát,
ktorú však nie je vhodné neúmerne rozvíjať ďalšími objektami.

Problémom  je  prístupová  komunikácia  z  Jura  s  nedostatočnými
parametrami.

B.6.3.2.4 Svätý Jur - centrálna časť mesta - MPR
Celé  historické  jadro  mesta  v  hraniciach  mestskej  pamiatkovej

rezervácie  (MPR)  a  aj  smerom navonok  (do  vinohradov)  predstavuje  v
územnej aj funkčnej komplexnosti rozsiahlu ponuku pre širší cestovný ruch.
Mesto  má  predpoklad  stať  sa  návštevným  cieľom  s  funkciou  kultúrno
-spoločenskou  aj  gastronomickou  a jeho  blízke okolie  s  vinohradmi  pre
prechádzky.

V  programe  sa  ponúka  zabezpečenie  niektorých  čiastkových
záujmových oblastí:

- obnoviť  sieť  vinných pivníc  pre  účely  gastronómie,  ale  aj  výroby
vina s možnosťou prehliadok

- nadviazať  na  náučný  chodník  v  meste  vybudovaním  náučného
chodníka cez vinohrady s vinohradníckym skanzenom

- navrhnúť trasu po remeselných a vinárskych dvoroch
- zabezpečiť rekonštrukciu / konzerváciu hradieb a funkčné využitie

ich  okolia  (zadné  dvory  vinárskych  domov)  pre  návštevné
posedenie

- vybudovať informačné turistické centrum.
Podmienky na vybudovanie čiastkových programov v meste sú dobré,

vzhľadom na záujem predstaviteľov mesta a na ich spoluprácu s miestnymi
podnikateľmi a občanmi.

B.6.3.2.5 Športové zariadenia v rozptyle
V rozptyle sídla v jednotlivých lokalitách obytnej zóny je možné budovať
drobnejšie  zariadenia  športovo-rekreačného  charakteru.  No  i v zóne
výroby,  napríklad  v  masíve  navrhovanej  izolačnej  zelene  je  možné
etablovať takéto prvky. Ide tu o športy typu tenisu,  volejbalu, ale aj o
pikniky v prírode a hranie detí na lúke.

B.6.3.2.6 Kúpele
Závažným a atraktívnym prvkom, ktorý kedysi v území Svätého Jura bol,
sú  sírnaté kúpele  za železnicou.  Z hľadiska  funkčného  a z hľadiska
kompletácie  atraktivity  mesta  je  vhodné obnoviť  fungovanie  takéhoto
fenoménu  v  území.  Takýto  závažný  námet  si  samozrejme  vyžaduje
odbornú širokospektrálnu štúdiu, ktorá preukáže všetky jeho prípadné
dôsledky. 

B.7      NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA,  OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU,  VÝROBY A  
REKREÁCIE.  

B.7.1      Požiadavky na riešenie bývania  
Je potrebné v územnom pláne mesta vytvoriť podmienky pre rozšírenie

možností bývania tak, aby sa dosiahol stav okolo 6000-6500 obyvateľov.
Uvažovaný prírastok je teda cca 1400-1900 obyvateľov. 

28/98



Územný plán mesta Svätý Jur - textová a tabuľková časť

Uvedený  potenciál  prírastku  počtu  obyvateľov  predpokladá  približný
prírastok 350 domov, t.j.  celkovo bude v sídle 1368 domov s 2140 bytmi
(obložnosť  2,96).  Okolo  týchto  čísel  by  mala  oscilovať  priestorovo  a
environmentálne vyvážená podoba mesta Svätý Jur.

Výmera  intravilánu  k  1.9.1966  bola  115,7ha,  zastavané  územie  v
súčasnosti je 130ha (informácie z MsÚ).

Návrhom  územného  plánu  bude  zastavané  územie  rozšírené  o
nasledovné plochy:
Pezinské Záhumenice (A1,2,3) 1,6512ha
Žebráky (B1) 0,7370ha
Kačačnice (C) 11,2381ha
medzi Krajinskou a železnicou (D) 12,2919ha
Polkoráby (E) 2,4929ha
Polkoráby (ER) 2,5600ha
Polkoráby v rámci pozemkových úprav (ER PU) 1,2098ha
Neštich (F) 1,5424ha
Neštich (G) 0,4050ha
spolu 34,1283ha

Výhľadovo sa pre zástavbu počíta s plochou::
Neštich (FR) 2,0859ha

Navrhovaná plocha zastavaného územia je 160,3585ha, po zrealizovaní
rezervných plôch 166,2142 ha.

Na novonavrhovaných  plochách očakávame nasledovné prírastky  m2
podlažnej plochy (brutto) s predpokladaným prírastkom počtu obyvateľov:
lokalita, ulica m2 spolu z toho

vybavenosť
bývanie prírastok

obyv.
Prostredná 10360 5180(50%) 5180 130
Horné Predmestie 2940 294 (10%) 2646 66
Bratislavská 7030 1406 20%) 5624 140
Nová Pezinská 2280 250 (10%) 2030 51
Mikovínyho 2680 270 (10%) 2410 60
Hanzlíčkova ... 1470 150 (10%) 1320 33
Dr. Kautza 225 125 (50%) 125 3
Felcanova 730 365 (50%) 365 9
Sasinkova 420 210 (50%) 210 5
Krajinská 3240 972 (30%) 2268 57
sídlisko 5840 1168 20%) 4672 97
Neštich- Podhradie 2940 294 (10%) 2646 86
Žebráky 1530 - 1530 38
Polkoráby 1700 - 1700 100
Pezinské Záhumenice 9760 970 (10%) 8790 162
Kačačnice 14280 1428 10%) 12852 321
Žabky 870        - 870 22
spolu prírastok 68295m2 13082m2 55213m

2
1 380

podlaž. plocha čistá 59900m2 11500m2 48400m
2

Z  celkového  prírastku  brutto  podlažnej  plochy  je  cca   7400  m2
získaných  doplnením  prelúk  a  voľných  plôch,  cca  24000  m2  úpravou
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jestvujúcich objektov prístavbou, prestavbou, nadstavbou a cca 37600 m2
v novootvorených lokalitách.

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1961-1990:
Rok 1961 1970 1980 1989 1990
Počet obyvateľov 5421 5286 5123 4620 4942

Prírastok (úbytok počtu obyvateľov v jednotlivých obdobiach)
Roky 1961-70 71-80 81-89 89-90 celkom
Prírastok abs. -135 -163 -503 +322 -479
%  -28,1 -34,1 -105 +67,2 100%

Ak zoberieme do úvahy súčasný stav počtu obyvateľov cca 4950, potom
po  naplnení  predpokladaného  potenciálu  prírastku  plôch  je  možné
uvažovať s prírastkom 1380 obyvateľov a teda  stav v sídle by dosiahol
počtu 6330 obyvateľov. 

Je  zrejmé,  že  v  rokoch  1961-1989  dochádzalo  k  poklesu  počtu
obyvateľov  (hlavne  v  rokoch  1981-89)  v  ostatnom  období  však  počet
obyvateľov opäť stúpa (faktor  kvality životného prostredia? ).  Z hľadiska
hodnotenia socioekonomických ukazovateľov  (podľa údajov uvedených v
Bodovej diferenciácii územia vypracovanej URBCORom v júni 1991) bolo
54,8% obyvateľov  ekonomicky  aktívnych.  V meste  bolo 811 pracovných
príležitostí,  čo  spôsobuje  silnú  odchádzku  do  Bratislavy  za  prácou.
Samotné  mesto  má  však  potenciál  pre  prácu  a  podnikateľské  aktivity
svojich  obyvateľov  najmä  v  oblasti  obchodu,  služieb,  so  zameraním na
turistiku,  resp.  doplnenú o nezávadnú výrobu tak,  ako je  to  popísané v
ostatných častiach textu a premietnuté do návrhu. Dôležitým momentom je
príliv obyvateľov najmä z Bratislavy (chalupy,  bývanie),  čo ovplyvňuje aj
živosť sídla počas dňa a hlavne dominanciu vinohradníckej výroby v živote
mesta.

Uvedený  potenciál  prírastku  počtu  obyvateľov  predpokladá  približný
prírastok 350 domov, t.j.  celkovo bude v sídle 1368 domov s 2140 bytmi
(obložnosť  2,96).  Okolo  týchto  čísel  by  mal  oscilovať  priestorovo  a
environmentálne vyvážený sídelný útvar Svätý Jur v podobe premietnutej v
grafickej časti.

B.7.2      Požiadavky na občianske vybavenie, sociálnu infraštruktúru  
Pre výhľadový potenciál počtu obyvateľov (6000-6500) bude potrebné v

meste  zabezpečiť  náležité  kapacity  verejného  vybavenia  v zmysle
kapacitných nárokov.  Bude potrebné vytvoriť  predpoklady pre situovanie
a rozvoj  občianskeho  vybavenia  v náležitých  kapacitách  a vo  všetkých
funkčných  zložkách  (školstvo,  kultúra, šport zdravotníctvo, sociálna
starostlivosť, ubytovanie,  predajne, stravovanie, služby nevýrobné, služby
výrobné správa,  riadenie,  administratíva,  spoločenská  a  záujmová
činnosť...). Orientačné dimenzie potrebných kapacít sú nasledovné:

číslo druh vybavenosti účelová jednotka
poč
et
új.

m
o
di
f.
k
o
ef
ici
e
nt

ma
x.

potr
eba
pre
me
sto

Základné vybavenie mesta: 
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školstvo a výchova 
 
 

materské školy miesto 40 1 260
MŠ + jasle miesto 50 1 325
ZŠ miesto 136 1,2 1061

kultúra a osveta
 
 
 

klubovne pre kultúru miesto 8 1,2 62
klubovne záujmových a spoločenských
organizácií miesto 14 1,4 127
kluby dôchodcov miesto 4 1 26
knižnice m2 ÚP 20 1 130

šport
 
 
 

ihriská pre deti m2 uprav. pozemku 800 1 5200
ihriská pre dospelých m2 uprav. pozemku 700 1 4550
telocvične m2 čistej UP 40 1,2 312
plavecké bazény m2 vod. plochy 22 2 286

zdravotníctvo
 
 

zdravotné stredisko lekárske pracovisko 1,1 3 21
jasle miesto 10 1 65
lekárne pracovisko 0,3 2 4

predajne
 

potraviny m2 predaj. plochy 78 1,5 761
priemyselný širokosortimentný tovar m2 predajnej plochy 43 1,5 419

stravovanie
 
 

bufety m2 odbyt. plochy 5 1,6 52
reštaurácie m2 odbyt. plochy 43 1,5 419
jedálne m2 odbyt. plochy 15 1,3 127

služby nevýrobné
 
 
 
 
 

holičstvo, kaderníctvo prac. miesto 1 1,5 10
žehliarne, ... prac. miesto 0,2 1,1 1
zberne prádel. služieb m2 ÚP 4,5 1 29
zberne čistiarní m2 ÚP 4 1,1 29
zberne opráv priemysel. tovaru m2 ÚP 16 1,4 146
zberne surovín m2 sklad. priestoru 25 1 163

služby výrobné
 

krajčírstvo prac. miesto 0,9 1,8 11
opravy obuvi prac. miesto 0,3 1,3 3

správa, riadenie,
administratíva
 
 
 

pošta prac. miesto 2,5 1,5 24
zariadenie pož. ochrany m2 celkovej ÚP 20 1,3 169
mestský úrad prac. miesto 1,1 1 7

polícia m2 celkovej ÚP 32 1,3 270
Vyššie vybavenie mesta:
školstvo a výchova 
 

gymnázium miesto 12 3 234
základné umelecké školy miesto 9 1,2 70

kultúra a osveta
 
 
 
 

kino sedadlo 25 2 325
dom kultúry sedadlo 20 2,5 325
kultúrno-spoločenské stredisko miesto 20 2,5 325
viacúčelová kult. sála sedadlo 15 2 195
galérie, výstavy m2 výst. plochy 0,7 15 68

šport
 
 
 
 
 

ihriská veľkoplošné m2 hracej plochy 1800 1,5 17550
ihriská maloplošné m2 hracej plochy 300 1,6 3120
štadióny m2 hracej plochy 200 1,6 2080
kolkárne m2 hracej plochy 8 1,5 78
plavecký bazén krytý m2 čistej vod. plochy 11 3 215
plavecký bazén otvorený m2 čistej vod. plochy 24 3 468

zdravotníctvo liečebne dlhodobo chorých lôžko 1,5 15 146

sociálna starostlivosť
 
 

dom s opatrovateľskou službou byt. jednotka 2 2 26
ústav sociálnej starostlivosti pre
dospelých miesto 1,2 30 234
ústav sociálnej starostlivosti pre mládež miesto 1,8 15 176
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predajne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plnosortimentná predajňa potravín m2 predaj. plochy 48 2 624
špecializovaná predajňa potravín m2 predaj. plochy 40 3 780
širokosortiment. textil m2 predaj. plochy 12 3 234
širokosortiment. odevy m2 predaj. plochy 10 5 325
špecializovaná predajňa textil a odevy m2 predaj. plochy 28 3 546
predajne obuvi, kož. galantérie m2 predaj. plochy 7 3 137
špecializovaná predajňa obuvi a kož.
galantérie m2 predaj. plochy 9 4 234
širokosortiment. priemysel. tovar m2 predaj. plochy 12 3 234
širokosortiment.drobný tovar m2 predaj. plochy 6 3 117
širokosortiment.domáce potreby m2 predaj. plochy 10 4 260
širokosortiment.drogéria m2 predaj. plochy 4 4 104
špecializovaná - priemyselný tovar m2 predaj. plochy 40 4 1040
stavebniny m2 celkovej ÚP 80 5 2600
knihy a hudobniny m2 predaj. plochy 5 6 195
kvety m2 predaj. plochy 3 5 98
očná optika m2 predaj. plochy 1 8 52

ubytovanie hotel lôžko 1,2 5 39

stravovanie
 
 
 

reštaurácie m2 odbyt. plochy 42 4 1092
kaviarne m2 odbyt. plochy 10 3 195
občerstvenie m2 odbyt. plochy 12 2 156
polotovary m2 predaj. plochy 3 3 59

služby nevýrobné
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

detské kaderníctvo prac. miesto 0,1 3 2
manikúra, pedikúra prac. miesto 0,1 3 2
očistné kúpele m2 celkovej ÚP 5 3 98
sauny m2 celkovej ÚP 8 2 104
verejné WC a umyvárne m2 celkovej ÚP 3 2 39
rýchlopráčovne prac. miesto 0,1 3 2
rýchločistiareň prac. miesto 0,1 7 5
pohrebníctvo prac. miesto 0,1 6 4
dom smútku miesto v obrad sieni 3 5 98
cintorín hrob 50 2 650
požičovne priemysel. tovaru m2 celkovej ÚP 1 5 33
sprostredkovateľské služby prac. miesto 0,04 5 1
stávkové kancelárie prac. miesto 0,1 5 3
fotoateliéry prac. miesto 0,4 7 18
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služby výrobné
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oprava elektroniky prac. miesto 0,8 4 21
oprava elektrosptrebičov prac. miesto 0,3 4 8
zámočníctvo (nestavebné) prac. miesto 0,1 7 5
oprava hodín a klenotov prac. miesto 0,05 8 3
autoopravovne, autoservisy prac. miesto 1,2 5 39
stolárstvo (nestavebné) prac. miesto 0,05 6 2
čaluníctvo prac. miesto 0,04 7 2
zákazková výroba a oprava prádla prac. miesto 0,2 5 7
oprava dáždnikov prac. miesto 0,3 5 10
výroba a oprava kož. galantérie a obuvi prac. miesto 0,5 5 16
kníviazačstvo prac. miesto 0,1 5 3
murárske a pokrývačské prevádzky prac. miesto 2 2 26
stolárstvo prac. miesto 0,4 3,5 9
stavebné klampiarstvo prac. miesto 0,2 5 7
plyno a vodoinštalatérstvo prac. miesto 1,2 3 23
elektroinštalatérstvo prac. miesto 1,1 4 29
maliarstvo, natieračstvo prac. miesto 1,4 3 27
kominárstvo prac. miesto 0,2 5 7
sklenárstvo prac. miesto 0,2 5 7
stavebná údržba prac. miesto 1,6 3 31
záhradníctvo m2 zast. pl. skleníkmi 100 4 2600

správa, riadenie,
administratíva
 

mestský archív m2 čistej ÚP 7,5 1,5 73

pošta vyššej kategórie prac. miesto 2 2 26
spoločenská a
záujmová činnosť klubovne prac. miesto 0,06 5 2

Uvedené údaje vychádzajú z orientačných ukazovateľov a slúžia len pre
orientáciu  v  nárokoch  na  predpokladaný  počet  obyvateľov   v  sídle  a
možnosti ich pokrytia. Spomenuté zariadenia vyžadujú celkovo plochu cca
22500 m2. Len v prírastkoch stavebného objemu očakávame pre funkciu
vybavenosti kapacitu  cca 13000 m2. Niektoré zariadenia sú vybudované,
alebo je možné ich etablovať do jestvujúcich stavebných objemov.

 Môžeme teda  konštatovať,  že sídlo v navrhovanej  štruktúre  nesie  v
sebe potenciál  pokrytia  všetkých požadovaných nárokov s  rezervou pre
zariadenia nad nutný rámec.

B.8      VYMEDZENIE ZASTAVENÉHO ÚZEMIA OBCE,  
Výmera  intravilánu  k  1.9.1966  bola  115,7ha,  zastavané  územie  v

súčasnosti je 130ha (informácie z MsÚ).
Návrhom územného plánu bude zastavané územie rozšírené o plochy v

rozsahu 34,1283 ha.
Výhľadovo  je  ďalej  uvažované  s  rozšírením  zastavaného  územia

o rezervné plochy v rozsahu 2,0859ha.

súčasná zastavaná plocha 130 ha
navrhované rozšírenie 34,1283h

a
výhľad 2,0859ha
spolu 166,2142 ha

Priestorové  vyjadrenie  navrhovaného  zastavaného  územia  je  zrejmé
z priloženej schémy, podrobnejšia štruktúra zasa z grafickej časti.
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B.9      VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ  

B.9.1      Chránené územia a     ich ochranné pásma  
Na  území  katastra  mesta  Svätý  Jur  sa  nachádzajú  nasledovné

chránené územia s ich ochrannými pásmami.  Podmienky ochrany týchto
území  boli  v návrhu  rešpektované,  pre  akúkoľvek  činnosť  v  území  sú
definované v príslušných právnych predpisoch, ktoré sú tu taktiež uvedené.

B.9.1.1 Mestská pamiatková rezervácia Svätý Jur 
bola  vyhlásená  vládou  podľa  §  5  zákona  SNR  č.  27/1987  Zb.  (v

súčasnosti  v  znení  zákona  č.  183/2000  Z.  z.)  ostatnej  pamiatkovej
starostlivosti Nariadením vlády SR č. 479 z 23. mája 1990.

B.9.1.1.1 Ochranné pásmo
Ochranné  pásmo  MPR  Svätý  Jur  bolo  vyhlásené  rozhodnutím

Obvodného úradu Pezinok o vyhlásení ochranného pásma MPR Svätý Jur
č.  sek.  36/1996 zo dňa 22.  4.  1996,  ktoré nadobudlo právoplatnosť  20.
mája 1996.

B.9.1.2 Chránená krajinná oblasť (CHKO) Malé Karpaty,
CHKO bola vyhlásená vyhláškou MK SSR č. 64 z 5. mája 1976, ktorá

bola nahradená vyhláškou MŽP SR 138/2001 o CHKO MK. 
Na  území   chránenej  krajinnej  oblasti  platí   druhý  stupeň  ochrany

v zmysle §13 zákona . 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov.

B.9.1.3 Národná prírodná rezervácia Šúr,
je najväčším maloplošným chráneným územím v katastri Svätého Jura,

ktorá pôvodne získala štatút štátnej prírodnej rezervácie vyhláškou PŠVU
č. 14755/1952-V5, neskôr bola plocha rezervácie  rozšírená na 998,6 ha
vyhláškou MŽP SR č.83/93 Z. z.

B.9.1.3.1 Ochranné pásmo
Na  území   prírodnej  rezervácie  a   národnej  prírodnej rezervácie platí

piaty stupeň ochrany, 4. stupeň ochrany – ochranné pásmo ,v zmysle §16
a  §15  zákona  .  543/2002  Z.  z.  o  ochrane  prírody  a krajiny  v znení
neskorších  predpisov.  Tieto  pravidlá  je  nutné  v územnoplánovacej
dokumentácii v plnom rozsahu rešpektovať

B.9.1.4 Prírodná rezervácia Jurské horské jazero
bola  vyhlásená  Výnosom MK SSR č.  1160/1988 -  32 s  biocenózou

rašeliniska tvoreného podmáčanou jelšinou, brezami a krušinou jelšovou.
Nachádza sa na území CHKO MK ako osobitne chránené územie.

B.9.1.4.1 Ochranné pásmo
Na  území   prírodnej  rezervácie  a   národnej  prírodnej rezervácie platí

piaty stupeň ochrany, 3. stupeň ochrany – ochranné pásmo do vzdialenosti
100m  von  od  hranice  v zmysle  §16  a  §14  zákona  .  543/2002  Z.  z.  o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

B.9.1.5 Chránený areál Svätojurské hradisko 
CHA  Svätojurské  hradisko  sa  nachádza  v CHKO  Malé  Karpaty.  Za

chránený areál bol vyhlásený Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského
úradu v Bratislave č.8/2001 zo 17. septembra 2001.

Na  území chráneného  areálu platí  štvrtý stupeň ochrany v zmysle §15
zákona .  543/2002 Z.  z.  o  ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších
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predpisov.  Tieto  pravidlá  je  nutné  v územnoplánovacej  dokumentácii
v plnom rozsahu rešpektovať

B.9.1.5.1 Ochranné pásmo
Na území ochranného pásma  chráneného areálu ( §12 ods. 2 zákona .

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)
platí tretí  stupeň ochrany (§14 ods.  2 zákona 287/1994 Z.  z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

B.9.2      Ochranné pásma dopravy  
B.9.2.1 technické, vyplývajúce zo zákonov č.55/84Zb. a Vyhl. č. 35/84Zb, č.52/64Zb

a vyhl. č.122/74 Zb:
- cesta II/502 mimo zastavaného územia 25.0m od osi krajného jazd. pruhu 
- železnica - 60m od osi krajnej koľaje, resp. 30m od okraja železničného

pozemku.  Všetky  stavby,  ktoré  sa  budú  nachádzať  vo  vnútri  týchto
pásiem, musia podliehať udeleniu výnimky

B.9.2.2 hygienické pásma 
Stanovenie hygienických pásiem vychádza zo stanovenia izofon hluku

pre priľahlé územie,  vyplývajúceho nariadenia  vlády SR č.40/2002 Zb.z.
o ochrane zdravia pred hlukom.  Výpočet sa vykonal  podľa metodiky pre
výpočet hluku z dopravy VÚVA Brno /91.

- cestná doprava - stanovený hygienický normatív pozdĺž cesty II/502 je
pre  jestvujúcu  zástavbu  Laeq=65dB/A,  pre  navrhovanú  zástavbu
Laeq=60dB/A cez deň

B.9.2.2.1 Stanovenie hygienických ochranných pásiem z cestnej dopravy:
lokalita ekvivalentná hladina hluku vo

vzdialenosti (m)
pre 65dB/A pre 60dB/A

extravilán Bratislavská 22m/38m 43m/110m
Bratislavská - Prostredná 22.5m/16m 31.5m/67m
Prostredná - koniec mesta 21m/15m 29.6m/64m
extravilán 21m/ 42m/

vysvetlivky:  prvý  údaj  je  pre  pohltivý  terén  vo  výške  2m/  druhý  pre
odrazivý terén

B.9.2.2.2 Železničná doprava
pre jestvujúcu zástavbu pozdĺž trate 65dB/A, pre navrhovanú zástavbu

pozdĺž trate 60dB/A cez deň
lokalita ekvivalentná hladina hluku vo

vzdialenosti (m)
pre 65dB/A pre 60dB/A

200m od žel. stanice 40m/59m 81m/101m
500m od žel. stanice 32m/38m 61m/78m
1000m od žel stanice 26m/30m 46.5m/58m

vysvetlivky: údaje sú stanovené pre pohltivý terén vo výške 4m/8m

B.9.3      Ochranné pásma technickej infraštruktúry  
B.9.3.1 Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia 

je  vymedzené  zvislými  rovinami  po  oboch  stranách  vedenia  vo
vodorovnej  vzdialenosti  meranej  kolmo  na  vedenie  od  krajného  vodiča.
Táto vzdialenosť je v zmysle zákona č.70/1998 Z.z. :

- 35kV 10m
35 - 110kV 15m
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110 - 220kV 20m
220 - 400kV 25m

V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením
je  zakázané zriaďovať  stavby a  konštrukcie,  pestovať  porasty  s  výškou
presahujúcou 3 m; vo vzdialenosti  presahujúcej  5 m od krajného vodiča
vzdušného vedenia  možno porasty  pestovať  do takej  výšky,  aby  sa  pri
páde  nemohli  dotknúť  vodiča  elektrického  vedenia,  uskladňovať  ľahko
horľavé  alebo  výbušné  látky,  vykonávať  iné  činnosti,  pri  ktorých  by  sa
mohla  ohroziť  bezpečnosť  osôb  a  majetku,  prípadne  pri  ktorých  by  sa
mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky.  Vlastník  pozemku  je  povinný  umožniť  prevádzkovateľovi
vonkajšieho elektrického vedenia pristúp a príjazd k takémuto vedeniu a na
ten účel mu umožniť udržiavať voľný pruh pozemkov, tzv. bezlesie v šírke 4
m po každej strane vonkajšieho elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa
vymedzuje  od  dotyku  kolmice  spustenej  z  vonkajšej  strany  elektrického
vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

B.9.3.2 Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia
je  vymedzené  zvislými  rovinami  po  oboch  stranách  krajných  káblov

vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného
kábla. Táto vzdialenosť je:

a)  1  m pri  napätí  do 110  kV  vrátane  vedenia  riadiacej  regulačnej  a
zabezpečovacej techniky,

b) 3 m pri napätí nad 110 kV.
V ochrannom pásme  podzemného  elektrického  vedenia  a  nad týmto

vedením je zakázané zriaďovať stavby,  konštrukcie,  skládky a vysádzať
trvalé  porasty  a  jazdiť  osobitne  ťažkým  mechanizmom,  vykonávať  bez
predchádzajúceho  súhlasu  prevádzkovateľa  elektrického  vedenia  zemné
práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť
a bezpečnosť jeho prevádzky,  pripadne by podstatne sťažovali  prístup k
nemu.

B.9.3.3 Ochranné pásmo transformovne 
a) ochranné pásmo elektrickej stanice je vymedzené zvislými rovinami,

ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo
na obostavanú hranicu objektu stanice, 

b) ochranné pásmo transformovne z vysokého napätia na nízke napätie
je vymedzené vzdialenosťou 10 m od konštrukcie transformovne.

B.9.3.4 Ochranné pásmo plynovodu 
Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti plynovodu alebo

iného plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od
osi  plynovodu  alebo  od  pôdorysu  technologického  plynárenského
zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je
na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského
zariadenia:

 4 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do
200 mm,

 8 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do
500 mm,

 12 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou
do 700 mm,

 1 m pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody a plynovodné prí-
pojky, ktorými sa rozvádzajú plyny v zastavanom území obce,
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 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice, armatúrne uzly,
zariadenia  protikoróznej  ochrany,  telekomunikačné  zariadenia,  zá-
sobníky a sklady propán-butánu a pod.).

Práce v ochrannom pásme plynárenského  zariadenia môžu sa vyko-
návať  iba na základe predchádzajúceho  písomného súhlasu dodávateľa
plynu,  za  priameho  dozoru  nim  povereného  pracovníka  a  v  súlade  s
dohodnutými podmienkami.

Právnická  osoba  alebo  fyzická  osoba,  ktorá  spôsobí  poškodenie
prevádzky  zariadenia  plynárenskej  sústavy,  je  povinná  okrem  náhrady
škody spôsobenej na plynárenskom zariadení uhradiť aj škodu za uniknutý
plyn, ako aj škodu spôsobenú uniknutým plynom.

Rozhodnutie  o  povolení  stavby  v  ochrannom  pásme  plynárenského
zariadenia  môže  stavebný  úrad  vydať  iba  s  predchádzajúcim  súhlasom
držiteľa  licencie  prevádzkujúceho  príslušné  plynárenské  zariadenie.  Pri
vysokotlakových plynovodoch a plynovodných prípojkách  sa  vyžaduje  aj
predchádzajúci súhlas úradu.

B.9.3.5 Bezpečnostné pásmo plynovodu 
alebo  odberných  plynových  zariadení  a  na  ochranu  života  a  zdravia

osôb a majetku.
Bezpečnostné pásmo je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou

od osi  plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meranou
kolmo na túto os alebo na pôdorys. Táto vzdialenosť je na každú stranu od
osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia takáto:

 10 m pri strednotlakových plynovodoch a prípojkách na voľnom prie-
stranstve a v nezastavanom území,

 20  m  pri  vysokotlakových  plynovodoch  a  prípojkách  s menovitou
svetlosťou do 350 mm.

 50 m pri plniarňach a stáčiarňach propánu a propán-butánu.
Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského

zariadenia  môže stavebný  úrad  vydať  Iba  s  predchádzajúcim súhlasom
držiteľa  licencie  prevádzkujúceho  príslušné  plynárenské  zariadenie.  Pri
vysokotlakových plynovodoch a prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci
súhlas úradu.

B.9.4      Hygienické ochranné pásma  
Z hľadiska  hygienických  ochranných  pásiem  je  potrebné  v  riešenom

území rešpektovať:
 pásmo hygienickej ochrany ČOV 250m od stredu oploteného areálu

ČOV
 ochranné pásmo vodného zdroja vymedzené oplotením
 pásmo hygienickej ochrany cintorína - 50 m od oplotenia (platí pre

plochy bez verejného vodovodu)
 pásmo hygienickej ochrany areálu s poľnohospodárskou výrobou  -

350m od objektov živočíšnej výroby
Okrem uvedených ochranných pásiem existujúcich a navrhovaných trás

nadradeného  technického  a  dopravného  vybavenia  a  hygienických
ochranných  pásiem  nenavrhuje  územný  plán  žiadne  nové  chránené
územia.

B.10      NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI,  

B.10.1      Obrana štátu  
V  katastrálnom  území  mesta  neboli  v rámci  prieskumov  a rozborov

definované  podzemné  inžinierske  siete  vojenskej  správy.  Z  hľadiska
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vojenskej dopravy je potrebné zabezpečiť nepretržitú prevádzku na ceste
II/502.

B.10.2      Civilná ochrana obyvateľstva  
Mesto Svätý Jur je v zmysle Nariadenia vlády SR č.  25/1997 Z. z.  o

kategorizácii území zaradená do III. kategórie, kde sa nevyžaduje výstavba
iných ochranných stavieb okrem ÚBS - úkrytov budovaných svojpomocou.

V meste ani v súčasnosti nie sú vybudované nijaké väčšie zariadenia v
súvislosti  s  civilnou  ochranou.  Ukrytie  obyvateľov  je  riešené  formou
jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne.  Väčšia časť objektov v
meste je podpivničená, pivničné priestory slúžia pre ukrytie obyvateľstva.

V rámci navrhovaných rozvojových plôch určených pre obytnú výstavbu
sa  ukrytie  obyvateľstva  bude  riešiť  v  pivničných  priestoroch  obytných
objektov,  príp.  zariadení  občianskej  vybavenosti.  Objekty  s  pivničnými
priestormi pre ukrytie budú špecifikované v dokumentácii nižšieho stupňa.

Pri  vykonávaní  prieskumov  a  rozborov  v  následných  stupňoch
dokumentácie (ÚPN-Z) zabezpečí obstarávate!'  v spolupráci s príslušným
orgánom  civilnej  ochrany  postupne  dopracovanie  územno-plánovacej
dokumentácie  samostatnou  doložkou  CO,  v  ktorej  sa  rieši  ukrytie
obyvateľstva a určujú sa v nej objekty, ktoré možno využiť ako dvojúčelové
pre potreby civilnej ochrany.

Pri riešení požiadaviek civilnej ochrany je potrebné postupovať v zmysle
nasledovných právnych predpisov:

 zákon  NR  SR  č.  42/1994 Z.  z.  o civilnej ochrane obyvateľstva v
úplnom  znení zákona č. 261/1998 Z. z.

 vyhláška   č.    297/1994   Z.    z.    o   stavebnotechnických
požiadavkách  CO  v  znení  vyhlášky č. 349/1998 Z. z. a vyhl. č.
202/2002 Z. z..

B.10.3      Požiarna ochrana  
V meste  sa nachádza požiarna zbrojnica v správe mesta.  Mesto  má

vybudovanú  verejnú  vodovodnú  sieť.  Na  hlavné  potrubia  sú  napojené
uličné  rozvody  s  osadenými  protipožiarnymi  hydrantmi.  Priestorová
štruktúra  a dimenzie  komunikácií  navrhované  v územnom  pláne
zabezpečujú dobrú dostupnosť pre zásahové vozidlá požiarnej ochrany

Zásobovanie  navrhovaných  rozvojových  plôch  požiarnou  vodou  sa
navrhuje riešiť z miestnej  verejnej  vodovodnej siete - novovybudovaných
uličných rozvodov, vybavených požiarnymi hydrantmi.

Úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných
prác  pri  živelných  pohromách  sa  môžu  vykonávať  aj  v  spolupráci  s
požiarnymi stanicami v Bratislave, alebo Pezinku.

Pri zmene funkčného využívania územia je potrebné riešiť požiadavky
vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, s vyhláškou č. 288/2000 Z. z. a s
predpismi platnými v čase realizácie jednotlivých stavieb.

B.10.4      Ochrana pred povodňami  
Územie sídla Svätý Jur patrí do povodia rieky Dunaj. Riešeným územím

pretekajú vody Šúrskeho kanála,  Jurského potoka,  Fofovského potoka a
Račieho  potoka.  Mestom  preteká  Šúrsky  potok,  ktorého  pramennou
oblasťou  sú  zalesnené  východné  svahy  Malých  Karpát  nad  mestom.
Plocha jeho povodia je cca 6,3 km2 a priemerný ročný prietok 40-50 l/s.
Potok preteká mestom v smere SV-JV a vlieva sa do Šúrskeho kanála. V
tejto trase je sčasti krytý. Šúrsky kanál preteká južným  okrajom sídla a bol
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vybudovaný  ako  odvodový  záchytný  kanál  a  odvádza  vody  do  neho
stekajúce po obvode prírodnej rezervácie do Malého Dunaja.

V území katastra  mesta  je  potrebné  zachovať  prietočnosť  uvedených
tokov a nevykonávať zásahy, ktoré by ju obmedzovali, ani zásahy, ktoré by
vytvárali  predpoklady  pre  nekontrolované  splavovanie  svahov  Malých
Karpát do urbanizovaných štruktúr.

B.11      NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ  
STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ.  

B.11.1      Požiadavky vyplývajúce z     riešenia ÚPN VÚC  
V súčasnosti  platným dokumentom pre Bratislavský kraj  je  ÚPN VÚC

Bratislavského regiónu  (spracovaný spoločnosťou AUREX,  spol.  s.r.o.,
hlavnými  riešiteľmi  Ing.  arch.  Hrdinom  a  Ing.  arch.  Klaučom)  a  jeho
záväzná časť schválená uznesením vlády 27/1998 a vyhlásená nariadením
vlády Z. z. 64/1998 z 20.januára 1998.  Tento sa v časti Krajinná štruktúra
zaoberá i krajinnou ekológiou a špecifikuje jestvujúci a chránený potenciál
územia na nadregionálnej i regionálnej úrovni.

Vo svojej záväznej časti určuje aj:

B.11.1.1 záväzné regulatívy  územného rozvoja  pre  oblasť  usporiadania  územia  z
hľadiska  ekologických  aspektov,  ochrany  prírody  a  ochrany  pôdneho
fondu.

Najpodstatnejšie z nich sú:
 rešpektovať  poľnohospodársky  a  lesný pôdny  fond  ako  faktor

limitujúci  urbanistický  rozvoj  kraja  definovaný v  záväznej  časti
ÚPN VÚC.

 zabezpečiť  protieróznu  ochranu  pôdneho  fondu  vegetáciou  v
rámci riešenia projektov pozemkových úprav.

 spresniť a novovybudovať prognózované biokoridory prepájajúce
jednotlivé  prvky  územného  systému  ekologickej  stability,
najmä  biokoridor  Malý  Dunaj  -Dunaj,  biocentrá  Záhoria  a
Malých Karpát a pod.

 v  nadväznosti  na  systém  náhrad  hospodárskej  ujmy  pri
vynútenom  obmedzení  hospodárenia  rešpektovať  pri
hospodárskom  využívaní  prvky  RÚSES  a  požiadavky  na  ich
ochranu  a  funkčnosť  (vylúčiť  hosp.  využívanie,  prípadne
povoliť len extenzívne využívanie).

 pri  lesných  ekosystémoch  zabezpečiť  preradenie  z
hospodárskych  medzi  ochranné  lesy,  resp.  lesy  osobitného
určenia s osobitným spôsobom hospodárenia.

 pri  prvkoch  RÚSES  charakteru  lúčnych  porastov  prejsť  na
extenzívne využívanie (pravidelné kosenie, bez agrochemikálií a
umelých hnojív).

 pri  prvkoch územného systému ekologickej  stability  charakteru
mokraďných spoločenstiev,  stanovíšť  mŕtvych ramien,  vodných
tokov  a  ich  nív,  ale  i  umelo  založených  stanovíšť  (zaplavené
ťažobné jamy, rybníky a pod.) ponechať vývoj bez zásahu.

 prispôsobovať  vedenie  trás  dopravnej  a  ostatnej  technickej
infraštruktúry mimo komplexov lesov, aby sa netrieštili, prípadne
ich okrajom

 zamedziť holorubný spôsob ťažby v biokoridoroch, biocentrách a
vyznačených genofondových plochách.

39/98



Územný plán mesta Svätý Jur - textová a tabuľková časť

 spresniť v biocentrách v rámci CHKO Malé Karpaty hranicu na
základe podrobného prieskumu (Nad Jurom,  Vajnorská dolina,
Zbojnícka, Panský les, Pekná cesta, Hrubý vrch)

 eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace
na prvky územného systému ekologickej stability.

 odstrániť  skládky  odpadu  lokalizované  v  územiach  prvkov
územného systému ekologickej stability.

 regulovať  rozvoj  rekreácie  v  lokalitách  tvoriacich  prvky
územného systému ekologickej stability.

 zlepšiť  štruktúru  využitia  zeme  výsadbou  plôch  krajinnej  a
verejnej  zelene,  pritom  podporovať  výber  prirodzených
spoločenstiev  (využiť  nepoužívané  plochy  pozdĺž
antropogénnych líniových prvkov).

 zabezpečiť revitalizáciu tokov a sprietočnenie mŕtvych ramien a
oživiť monotónnu poľnohospodársku krajinu.

 budovať  sieť  sledovacích,  dokumentačných  a  výskumných
staníc  (stanovíšť) v blízkosti, resp. v areáloch nadregionálnych
biocentier a biokoridorov.

 zabezpečiť územnú ochranu všetkým chráneným územiam.
 rešpektovať a zachovať krajinný obraz Malých Karpát a nemeniť

vinohrady na plochy s funkciou bývania.

B.11.2      Požiadavky  vyplývajúce  z     riešenia  Regionálneho  územného  systému  
ekologickej stability

Regionálny  územný systém ekologickej  stability  pre  oblasť  Bratislava
-vidiek  (spracovaný  M.  Stanekovou  r.1993)  celé  územie  hodnotí  ako
bohaté na prírodné hodnoty, pričom katastrálne územie Svätého Jura radí
medzi  územia s vysokou koncentráciou prírodných hodnôt,  z ktorých je
potrebné chrániť:

B.11.2.1 Genofondovo významné lokality
B.11.2.1.1genofondovo významné lokality flóry:

 Národná prírodná rezervácia Šúr
 Prírodná rezervácia Jurské jazero
 lokalita Nad Jurom

B.11.2.1.2genofondové plochy fauny 
Národná prírodná rezervácia Šúr.

B.11.2.1.3Biocentrá a biokoridory
Spomínané  genofondovo  významné  územia  v  prevažnej  miere  tvoria

jadrá biocentier a biokoridorov.

B.11.2.1.3.1biocentrá nadregionálneho významu 
Jurský Šúr 
pričom jadro tvorí Národná prírodná rezervácia Šúr.

B.11.2.1.3.2biocentrá regionálneho významu 
 Jurské jazero 
 lokalita Nad Jurom.
 Vajnorská dolina

B.11.2.1.3.3nadregionálne koridory
 biokoridor Strmina - Šúr - Malý Dunaj 

B.11.2.1.3.4regionálne koridory
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 biokoridor Limbašský potok.

B.11.3      Požiadavky vyplývajúce z     riešenia MÚSES  
Miestny  územný  systém  ekologickej  stability bol  pre  katastrálne

územie Svätého Jura a Neštichu spracovaný v roku 1995 firmou PSB -
EKO  vychádzal  z  RÚSES  z  roku  1993,  pred  schválením  ÚPN  VÚC
Bratislavského  regiónu.  Jeho  cieľom  bolo  zachovanie  biodiverzity  a
stabilizovania krajiny systémom opatrení.

B.11.3.1 Jednotlivé stresové faktory v území,
ktoré  vo  vzťahu  k  prvkom  územného  systému  ekologickej  stability

predstavujú bariéry potrebné eliminovať:

B.11.3.1.1Bodové primárne a sekundárne stresory:
 skládka  komunálneho odpadu na  lokalite  Brestové -  v súčasnosti

zlikvidovaná
 poľné hnojisko na parcele 540/1 k. ú. Svätý Jur
 mestská ČOV, lokalizovaná pri Šúrskom kanále
 poľnohospodársko priemyselný areál

B.11.3.1.2Líniové stresory
 štvorprúdová štátna cesta II/502
 železničná trať Bratislava – Trnava
 elektrické vedenie veľmi vysokého napätia
 znečistený vodný tok Blatina v Šúrskom kanále

B.11.3.1.3Rozptýlené, resp. plošné stresory
 výstavbu chát a chatové osady
 nízka hladina podzemných vôd v Šúri
 intenzívne poľnohospodárstvo v ochrannom pásme NPR Šúr

B.11.3.2 Biotopy s významnejšou biologickou hodnotou
 zóna lesov na svahoch Malých Karpát
 prechodná zóna medzi lesmi a vinohradníckym extravilánom
 zóna  vinohradov  s  mozaikami  lesíkov,  sadov  a  záhrad

prirodzenej i vysadenej vegetácie
 intravilán mesta s dopravným koridorom
 nížinná zóna s NPR Súr

B.11.3.3 Polohy s ekostabilizačnou účinnosťou
 veľmi   vysokú   ekostabilizačnú    účinnosť  majú  lesné

komplexy  Malých Karpát a lesné porasty Šúru
 vysokú  ekostabilizačnú  účinnosť  má  prechodná  zóna  lesných

porastov do vinohradníckeho extravilánu
 strednú  ekostabilizačnú  účinnosť  majú  maloplošné  vinohrady

s mozaikou sadov, záhrad a lesíkov
 nízku  ekostabilizačnú účinnosť  majú  veľkoplošné  vinohrady

a polia na šúrskej rovine
 nízku   ekostabilizačnú   účinnosť  má líniová  zeleň   v zástavbe,

zeleň parkov a cintorínov
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B.11.3.4 Návrhy na posilnenie ochrany prírody v území
B.11.3.4.1Návrh vyhlásiť za prírodnú rezerváciu:

 lokalitu  Nad  Jurom  -  teplomilné  dubiny  na  vápencovom
podklade s pôvodnými maloplošnými vinicami a kalcitnou flórou
územie Jurskej gaštanice na Jelenom vrchu

B.11.3.4.2Návrh vyhlásiť za chránený areál 
Myší vrch - Kamenný kopec - lokalita avifauny
údolie Fofovského potoka - floristická genofondová plocha
územie na svahu pod Ostrým vrchom - porast gaštana jedlého
Obecné nad Neštichom - floristická genofondová plocha
 údolie  Fanglovského  potoka  -  floristicky  významná

genofondová plocha
Neštich - Hradisko - floristická lokalita
Pustý kostolík - genofondová floristická lokalita
Háj - zamokrený biotop - genofondová lokalita fauny
 na   základe   zákona   o ochrane   pamiatok   riešiť   vysokú

krajinársku  a  pamiatkársku  hodnotu  lokality  terasovej
vinohradníckej krajiny

B.11.3.5 Návrh prvkov tvorby  miestneho územného systému ekologickej  stability
pre katastrálne územie Svätý Jur a Neštich:
B.11.3.5.1Nadregionálne biocentrá:

 Národná prírodná rezervácia Šúr
 Nová hora - Ostrý vrch

B.11.3.5.2Regionálne biocentrá:
 Jurské jazero
 Nad Jurom
 Jurská gaštanica
 Vajnorská dolina

B.11.3.5.3Lokálne biocentrá:
 Myší vrch - Kamenný kopec
 Neštich – Hradisko
 Trenčanov mlyn pri Račom potoku
 Biely Kameň nad Neštichom
 Háj
 Kukly
 Strapáky – Krajčíre
 Panciere
 Pitvory
 Dubníky

B.11.3.5.4nadregionálne koridor
 biokoridor Strmina - Šúr - Malý Dunaj

B.11.3.5.5Regionálne biokoridory:
 Biokoridor Fofovský potok
 Biokoridor Šúrsky kanál
 Biokoridor Čierna voda
 Biokoridor Fanglovský potok
 Biokoridor Duby
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 Ekotonový biokoridor
 Biokoridor Limbašský potok

B.11.3.5.6Lokálne biokoridory:
Biokoridor Jurský potok

B.11.3.5.7Významné genofondové plochy
 lokalita v údolí Fofovského potoka
 lokalita pod Ostrým vrchom
 Obecné nad Neštichom
 Lokalita v údolí Fanglovského potoka
 Pustý kostolík

B.11.3.6 Odporúčania na zlepšenie životného prostredia
v rámci katastrálneho územia vo vzťahu k:

B.11.3.6.1intravilánu
doplniť  zelené plochy v kontakte  intravilánu s  krajinou,  minimalizovať

novú výstavbu do radov na okraji intravilánu, chrániť verejnú zeleň vo vnútri
sídla

B.11.3.6.2problematike odpadov
po  uzavretí  skládky  Brestové  riešiť  zneškodňovanie  mimo k.  ú.,

uplatňovať  triedený  zber  odpadu,  kompostovanie  organických  odpadov,
zlikvidovať  nelegálne  skládky  -  v  súčasnosti  sú  už  skládky  tuhého
komunálneho odpadu na území zlikvidované

B.11.3.6.3poľnohospodárstvu a vinohradníctvu
dlhodobo  zamokrené  pôdy  Šúru  nechať  prirodzene  zarásť,  na

štrkovitých pôdach tejto lokality vytvoriť trvalé trávnaté porasty, vylúčiť v
týchto lokalitách všetky typy hnojenia, na vinohradníckych pozemkoch
vylúčiť  potenciálnu  eróziu  vybudovaním  spevnených  jarkov,  vysadením
pásov  ovocných  stromov  atď.,  rozčleniť  veľkoblokové  polia  vysádzaním
vegetačných pásov, atď.

B.11.3.6.4lesnému hospodárstvu
uprednostňovať maloplošné hospodárenie pred holorubným spôsobom

ťažby,  chrániť  a  reprodukovať  pôvodné  ekotypy  lesných  drevín,
cieľavedome zvyšovať podiel prirodzenej obnovy lesa, atď.

B.11.3.6.5vodnému hospodárstvu a ochrane čistoty vôd
zrekonštruovať  a  sfunkčniť  zavodňovací  systém  Šúru,  vylúčiť

technické úpravy tokov, znížiť objem privádzaných balastných vôd na ČOV
a súčasne zvýšiť jej kapacitu, atď.

B.11.3.6.6rekreácii a cestovnému ruchu
rozvíjať turistiku v súvislosti  s miestnymi tradíciami vinohradníctva a vo

vzťahu ku všetkým prírodným hodnotám územia (NPR Šúr,  CHKO Malé
Karpaty, MPR Svätý Jur) a využiť celý bohatý potenciál územia, stavebnou
uzáverou  zastaviť  výstavbu  bežne  používaných  typov  chát  na  opticky
exponovaných  územiach,  rušivý  vplyv  už  jestvujúcich  objektov  zmierniť
výsadbou zelene v ich bezprostrednom okolí,  architektonickou štúdiou
riešiť  vhodný  typ  rekreačno-hospodárskeho  objektu  a  vinohradníckeho
prístrešku  do  vinohradníckej  krajiny  v  prírodnom  amfiteátri  mestskej
pamiatkovej  rezervácie.  Vychádzať  pr itom  z  tradičného  typu
vinohradníckeho  lazníckeho  domu  a  kamenného  vinohradníckeho
prístrešku. Ktoré zostali dosiaľ zachované.
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Upozornenie:
Pri  návrhu  riešenia  turisticko  –  rekreačných  výrobných,  skladových

zariadení a aktivít  v oblasti  služieb v rámci  rozvojových zámerov niektoré
činnosti môžu podliehať zisťovaciemu konaniu v zmysle zák. č. 127/1994
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

B.12      NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA.  
V návrhu  sú  rešpektované  všetky  koridory  a  ochranné  pásma  trás

nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia, ako
ich definuje vyššia dokumentácia (VÚC).

B.12.1      Cestná doprava  
B.12.1.1 Rozvoj dopravy

Z vyššej  územnoplánovacej  dokumentácie  sú  zapracované  do
dokumentácie  súvislosti  z nadradeného  dopravného  skeletu  cestnej
aj železničnej dopravy (podľa VÚC). Ďalej sú tu zapracované výstupy z už
spracovanej dokumentácie:

- Štúdia  –  Úprava  cesty  II/502  v úseku  cez  mesto  Svätý  Jur,
Krajinská cesta, spracovateľ NOPE a.s., Bratislava, 12/2001. 

- Cyklotrasy definované Slovenským cykloklubom Piešťany
- Vedenie  trasy  a polohy  križovatiek  nultého  dopravného  okruhu

okolo Bratislavy s využitím Dopravno – urbanistickej štúdie nultého
okruhu (AUREX, december 2001, máj 2002)

Je  navrhnútý  dopravný  skelet  miestnych  komunikácií,  zariadenia
statickej dopravy, pešie a skľudnené komunikácie, rozvinutím spracovanej
územnoplánovacej dokumentácie zastavaného územia.

V návrhu ÚPN mesta  je  zohľadnené uznesenie  vlády č.  162/2001  (k
novému projektu  výstavby diaľnic a rýchlostných ciest),  v ktorom nastala
zmena v označení diaľnic na území SR a to:

- D1  Bratislava  –  Žilina  –  Prešov –  št.  hranica  SR/U  (t.j.  vrátane
bývalej D61)

- D2 št. hranica ČR/SR – Bratislava – št. hr. SR/MR (bez zmeny)
- D3 Žilina – Skalité – št. hr. SR/PR (bývalá D18)
- D4 št. hr. SR/Rakúsko – križovatka s D2 (Jarovce) – výhľadovo 0-tý

okruh, resp. Senec

B.12.1.2 Nadradená cesta II/502
ktorá  pretína  sídlo  na  2  oddelené  lokality  nepriamo  predurčuje  jeho

vývoj. Zabezpečuje všetky vonkajšie vzťahy v smere Bratislava - Modra.
Podľa dopravnej dôležitosti ju zaraďujeme do základnej cestnej siete ako
ťah  Z-91.  V  prieťahu  územím  je  vybudovaná  ako  štvorpruhová  s
úrovňovými križovatkami a mimoúrovňovými podchodmi pre peších.

Z   hľadiska dlhodobého výhľadu doporučujeme zachovať, resp. fixovať
územnú rezervu  pre  vedenie  rýchlostnej  komunikácie  v súbehu s trasou
železničnej trate 

Vychádzajúc z prieskumov a rozborov ako  aj  územno-hospodárskych
zásad,  kde  boli  stanovené  okruhy  dopravných  problémov  za  prioritnú
záležitosť,  považujeme  vyriešenie  vzťahu  cesty  II/502  a  mesta.  Cesta
II/502 v súčasnej  dobe je  prevažne dopravná,  t.j.  je  tranzitnou v širších
dopravných vzťahoch. Tieto skutočnosti potvrdzujú i výsledky celoštátneho
sčítania  dopravy  v  r.  1990  s=6999,  7005,  7258sk/24h.  Na  základe
prepočtov kapacitnej priepustnosti trasa cesty II/502 je v súčasnosti využitá
na  22-30%.  Podľa  STN  736110  je  zaradená  do  kategórie  zberných
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komunikácií  funkčnej  triedy  B-1  smerovo  nerozdelená.  Šírkové
usporiadanie MZ 16.5/70.

V roku 2001 bola spracovaná štúdia Úpravy cesty II/502 v úseku cez
mesto Svätý Jur, Krajinská cesta (NOPE a.s.,  Bratislava), ktorá navrhuje
nasledovné riešenie:

B.12.1.2.1Analýza súčasného stavu
Prieťah cesty II/502 - Bratislava - Pezinok je vybudovaný v prejazde cez

mesto   Svätý Jur   v parametroch   štvorprúdovej   smerovo   nedelenej
komunikácie.  Jej  kategória  je  MZ  16,5/60  s  jazdnými  pruhmi  šjrky  3,5
m.vodiacimi  prúžkami š.0,5m a stredným deliacim prúžkom šírky 0,5 m.
Šírka vozovky medzi obrubníkmi je 15,5 m.

Pre  bezkolízny  prechod  peších  boli  vybudované  dva  podchody  pre
peších v prepojení Bratislavská ul. - Kolárska ul. a Prostredná - ul. SNP.
Tieto podchody sa už dlhšie nevyužívajú a peší prechádzajú komunikáciu
vo  viacerých  miestach  priečne  cez  vozovku.  Po  viacerých  vážnych
dopravných nehodách, najmä detí, boli realizované niektoré opatrenia:

- dopytový  svetelne  riadený  peší  priechod  bol  vybudovaný  v
prepojení Sasinkova - Dukelská, najmä pre bezpečný prechod detí
do školy

- v blízkosti nevyužívaných podchodov boli vyznačené delené priečne
pešie priechody v strede vozovky s krytím š. 1,5 m.

- vlastná trasa bola ponechaná ako štvorpruhová,  smerovo delená
dopravným značením a dopravnými zariadeniami - vodiace dosky a
lišty, so zúženými šírkami jazdných pruhov na 3,25 m.

- zastávky MHD sú v nikách v pôvodných polohách avšak vyznačený
priečny peší priechod je vzdialený od miesta zastávok cca 50 m.

- v  priľahlých  trasách  k  hlavnej  ceste  je  vyznačená  Zóna  s
dopravným obmedzením s maximálnou jazdnou rýchlosťou 40 km/h

- na hlavnej trase je povolená rýchlosť 60 km/h.
Dopravné zaťaženie v priemerný pracovný deň je cca 15-17 000 vozidiel

obojsmerne.  Takéto  dopravné  zaťaženie  sa  v  špičkových  obdobiach
premieta do intenzít 600-700 vozidiel za hodinu v jednom smere jazdy, čo
je cca 50 % kapacity trasy.

Tieto  opatrenia  len  čiastočne  znížili  prejazdnú  rýchlosť  a  nezabránili
rýchlym prejazdom vozidiel v súbežných jazdných pruhoch. Požadovných
je viac bezpečných priečnych priechodov cez Krajinskú cestu a vytvorenie
podmienok pre zastavenie vozidiel.

Mesto Svätý Jur z uvedeného dôvodu zadalo spracovanie štúdie, ktorá
by  znova  komplexne  prehodnotila  celú  trasu  Krajiskej  cesty  s  cieľom
vypracovania návrhu dopravných opatrení  pre  humanizáciu celej  trasy s
ohľadom  na  bezpečnosť  dopravy  ako  aj  na  mimimalizáciu  dopadu
realizovaných  opatrení  na  plynulosť  prejazdu  v  hlavnej  trase  po  ceste
II/502.

B.12.1.2.2Návrh opatrení
Pri  riešení  opatrení  na  zvýšenie  bezpečnosti  dopravy  v  celej  trase

Krajinskej  cesty  boli  zvolené  nasledovné  princípy  redukovania  jazdnej
rýchlosti vozidiel na hlavnej trase:

1. Vyznačenie zóny 40 km/h pre celé mesto Svätý Jur - vrátane trasy
II/502

2. Vyznačenie len jedného plynulého prejazdného pruhu šírky 3,5 m
3. V miestach  riadených  priechodov a neriadených  križovatiek  sú

ponechané súčasné počty jazdných pruhov.
4. Na vjazdoch bude znížená jazdná rýchlosť vozidiel v krokoch 80-60-

40 km/h
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5. Na  vjazde  od  Pezinka  je  navrhnutý  kruhový  objazd  s  priemerom
30.0m

6. Na  vjazde  od  Bratislavy  je  zúženie  do  jedného  jazdného  pruhu
realizované vyosením s následným zvlnením hlavnej trasy

7. Vybuduje  sa  další  riadený  dopytový  peší  priechod  v  lokalite
VINTOUR

8. Zastávkový  priestor  A-BUS  bude  vyznačený  so  samostatnými
pruhmi pre  MHD a novým peším priechodom.

9. Križovatka   ul. SNP - Prostredná sa pripraví pre potreby riadenia
svetelnou  signalizáciou  v  kordinácii  s  pešími  priechodmi  pri
VINTOURE – Sasinkovej ul. a peším priechodom pri cintoríne.

10. Na uvoľnených plochách budú vyznačené plochy pre odstavovanie
vozidiel

11. Vodiči   budú   v    každom   smere jazdy  upozornení   na   zvýšenú
kontrolu  doržiavania  rýchlosti  premenlivou   svetelnou  dopravnou
značkou so symbolmi 40 a RADAR

Navrhnuté  opatrenia  na  trase  budú  realizované  tak,  aby  neboli
poškodené podkladové vrstvy komunikácie. Zúženia a dopravne zatienené
plochy budú realizované len navezením materiálu na súčasnú vozovku s
minimálnou úpravou z dôvodu odvodnenia a uloženia nových obrubníkov.

Kapacita  jedného  jazdného  pruhu  pri  jazdnej  rýchlosti  40  km/h  v
konkrétnych podmienkach Krajinskej cesty je cca 1000 vozidiel za hodinu v
jednom smere  jazdy.  Táto  hodnota  má  30-40 % rezervu  pri  súčasných
intenzitách  dopravy  a  vyhovuje  až  do  intenzít  dopravy  cca  20-22  000
vozidiel  za 24 hodín v oboch smeroch jazdy čo sú výhľadovo dopravné
zaťaženia podľa ŠÚP pre rok 2020.

Zariadenia cestnej  svetelnej  signalizácie  sú navrhnuté pre  dynamický
režim,  t.j.  na  výzvu  chodcov.  Pri  viacerých  zariadeniach  svetelnej
signalizácie  uvažujeme  s  režinmom  riadenia  v  líniovej  koordinácii  s
predlžovaním zeleného signálu hlavného smeru až do stanovenej limitnej
hodnoty  maximálnej  zelenej  tak,  aby  pri  riadení  dopravy  v  špičkových
obdobiach bola zvládnuteľná požadovaná intenzita dopravy.

Tieto zámery sú v návrhu územného plánu mesta zapracované.
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B.12.1.3 Ostatné komunikácie
Dopravný  skelet  dopĺňajú  ostatné  miestne  komunikácie.  Dopravne

obslužnú funkciu  vstupu do obytných zón a centra  mesta  umožnia tieto
komunikácie: Bratislavská, Dr. Kautza, Prostredná a SNP. V novšej časti
mesta,  t.j.  od  Krajinskej  cesty  smerom  k  železničnej  stanici  ostanú
komunikácie  bez  podstatných  úprav,  pretože  vyhovujú  nárokom  na
dopravnú  obsluhu.  Novonavrhované  MK  pre  budúcu  zástavbu  budú  v
kategórii  obslužných  komunikácií  funkčnej  triedy  C-2,3  v  šírkovom
usporiadaní  MO  7/30.  V  staršej  časti  sídla  navrhujeme  zaviesť  na
jestvujúcich  komunikáciách  prekategorizáciu  do  funkčnej  triedy  D-
upokojené komunikácie.  Ide o priamu obsluhu bytových domov pri  veľmi
nízkej intenzite dopravy. Šírky týchto komunikácií sa pohybujú od 4.5 do
5.5  m.  Zahraničné  ako  i  naše  skúsenosti  s  ukľudňovaním  komunikácií
ukazujú, že medzi najúčinnejšie opatrenia úprav patria spomaľovacie prahy
na vozovke. Zavedením dopravného značenia (B-20a - 30km/h a D58a) sa
zachová  pôvodný  charakter  zástavby  a  neznehodnotí  sa  urbanizovaný
priestor  zbytočnými  realizáciami  peších  trás  formou  chodníkov.
Komunikácie navrhované na transformáciu do obytných ulíc sú: Pezinská,
Pezinské  Záhumenice,  Hergottova,  Mikovínyho,  nová  komunikácia  za
hradbami,  Felcanova,  Žabky,  Pálffyovské.  Novonavrhované  šírkové
usporiadanie  š=4.5m  (max  5.5m),  čo  dostatočne  postačuje  vyhnutiu
osobného ako i nákladného vozidla. 

Za osobitný problém považujeme vyriešenie trasy MK Podhradie.  Jej
nedostatočné parametre technického ako i šírkového usporiadania možno
čiastočne eliminovať úpravou celého priestoru medzi stavebnými čiarami.
To značí,  že treba odstrániť  terénne nerovnosti  medzi  šírkou vozovky a
vstupmi,  múrikmi  a  inými  úpravami  pred  domami  zjednotením  celého
priestoru za použitia i iných materiálov, čím sa vlastne vytvorí obytná ulica
a rozšíri sa celkový priestor.  Ostatné komunikácie pripájajúce sa na túto
trasu musia byť rovnako preklasifikované. Riešenie súbežnej trasy s MK
Podhradie  je  možné  len  čiastočne,  pretože  zástavba  i  navrhované
prepojenie  cez  Malokarpatskú  ulicu  je  značne  technicky  náročné  a  v
podstate sa javí možnosť vstupov len po určitú dĺžku. To znamená vstup
cez  Malokarpatskú  a  Pezinskú  okolo  Jurského  potoka.  Pre  zachovanie
charakteru  tohto  prírodného  fenoménu  navrhujeme  obojsmernú  trasu  z
jednosmerných  trás  šírky  3-3.25m.  Toto  však  môže  byť  spresnené
podrobným  zameraním  a  konštatáciou  majetkoprávnych  a  fyzických
vzťahov v území.

B.12.1.3.1Navrhované šírkové dimenzie
- obslužné komunikácie š=6.0m kategória MO7
- upokojené komunikácie  š=  4.5m,  max  5.5m  obojsmerné,  3  -  3.25m

jednosmerné

B.12.1.3.2Vzdialenosti zástavby
- obslužné komunikácie 6.0m od okraja vozovky
- ukľudnené komunikácie 3.0m od okraja plochy

B.12.1.3.3Pripojenie priemyselného areálu
Dopravné  spojenie  je  navrhnuté  v  priestore  dnešného  prepojenia

smerovo rozdelenej cesty II/502 pred vstupom do hospodárskeho dvora.
Prístup  od  Bratislavy  bude  umožnený  jednosmernou  komunikáciou  MO
7/30  po  hranicu  areálu.  Vo  vnútri  územia  areálu  bude  komunikácia
obojsmerná v kategórii MOK 7.5/30. Parkovacie plochy pre administratívu
sa dimenzujú na stupeň OA 1:3.5.  Vzhľadom k tomu, že môže dôjsť i k
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alternatíve budúcej preložky II/502, je potrebné nechať rezervu v koridore
20m od cesty pozdĺž celého areálu až po napojenie na MK Staničná.

B.12.2      Statická doprava  
Podľa  sčítania  obyvateľstva  z  roku  1991  vychádza  stupeň  osobnej

automobilizácie vo Sv. Jure na 1:7.4. V návrhu uvažujeme so stupňom 1:5.
Nároky vyplývajúce z STN 736110 je potrebné nasledovne riešiť:

 pre obytnú zásadu v zásade na pozemku individuálneho majiteľa
 pre občiansku vybavenosť:

o Bratislavská  ulica  (jestvujúca  +  navrhovaná)  -  bez  nároku
budovania nových parkovacích plôch (P30)

o Prostredná - celkovo je potrebné na tejto ulici rezervovať 60
stojísk

o Horné Predmestie - 7 stojísk (5 stojísk je existujúcich)
o Nová Pezinská - 2 stojiská  
o Mikovínyho, Hanzlíčkova - 2 stojiská
o Felcanova - 3 stojiská
o Krajinská - 11 stojísk
o sídlisko - 10 stojísk
o Pezinské Záhumenice - 8 stojísk
o Kačačnice - 12 stojísk 

Z  jestvujúcich  zariadení  navrhujeme  zmeniť  plochu  určenú  pre
odstavovanie vozidiel pri  štadióne,  t.j.  parkovanie pozdĺž Športovej ulice.
Keďže  sa  uvažuje  s  možnosťou  preriešenia  plochy  športového  areálu,
odporučíme  v  rámci  prestavby  rezervovať  plochu  pre  20  vozidiel  so
vstupom z ulice SNP.  Nároky  statickej  dopravy pre HBV je nutné riešiť
dobudovaním garáží pozdĺž železničnej trate. Jestvujúci počet garáží 133.
Navrhovaný počet 333, z toho pre jestvujúcu HBV je potrebné zrealizovať
188.

B.12.3      Pešia doprava  
Pešia  doprava  vyplýva  z  celkového  riešenia  prostredia.  Pozdĺž

obslužných komunikácií v jestvujúcej zástavbe sú vybudované chodníky a
to najmä v novšej zástavbe. U komunikácií navrhovaných do ukľudnených
obytných ulíc nie je nutné realizovanie samostatných peších trás, nakoľko
sa charakter týchto trás vyznačuje zmiešanou pešou i motorovou dopravou
so zabezpečením prednosti  pre peších, čo bude zdôraznené dopravným
značením.

B.12.4      Železničná doprava  
Okrajom územia prechádza železničná trať  č.380 Bratislava -  Žilina -

Košice,  ktorá  je  dvojkoľajná  elektrifikovaná,  s  nasledovným  dopravným
zaťažením:
smer od Bratislavy R+EX 16

os. vlaky 14
nákl.vlaky 26

od Trnavy R+EX 16
os. vlaky 14
nákl.vlaky 28

spolu 114 vlakov/deň
Po nedávnych úpravách a s podstatnými zásahmi do trate v súčasnosti

neuvažuje. 
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B.12.5      Stanovenie ochranných pásiem z dopravy  
B.12.5.1 technické,  vyplývajúce  zo  zákonov  č.135/61Zb.v  znení  neskorších

predpisov a Vyhl. č.532/2002Zb, č.52/64Zb a vyhl. č.122/74 Zb:
- cesta II/502 mimo zastavaného územia 25.0m od osi krajného jazd. pruhu 
- železnica - 60m od osi krajnej koľaje, resp. 30m od okraja železničného

pozemku.  Všetky  stavby,  ktoré  sa  budú  nachádzať  vo  vnútri  týchto
pásiem, musia podliehať udeleniu výnimky

B.12.5.2 hygienické pásma 
Stanovenie hygienických pásiem vychádza zo stanovenia izofon hluku

pre priľahlé územie, vyplývajúceho z nariadenia vlády SR č. 40/2002Z.z.o
ochrane  zdravia  pred  hlukom  a  vibráciami.  Výpočet  sa  vykonal  podľa
metodiky pre výpočet hluku z dopravy VÚVA Brno /91.

- cestná doprava - stanovený hygienický normatív pozdĺž cesty II/502 je
pre  jestvujúcu  zástavbu  Laeq=65dB/A,  pre  navrhovanú  zástavbu
Laeq=60dB/A cez deň

B.12.5.3 Stanovenie hygienických ochranných pásiem z cestnej dopravy:
lokalita ekvivalentná hladina hluku vo vzdialenosti (m)

pre 65dB/A pre 60dB/A
extravilán
Bratislavská

22m/38m 43m/110m

Bratislavská  -
Prostredná

22.5m/16m 31.5m/67m

Prostredná  -  koniec
mesta

21m/15m 29.6m/64m

extravilán 21m/ 42m/
vysvetlivky:  prvý  údaj  je  pre  pohltivý  terén  vo  výške  2m/  druhý  pre

odrazivý terén

B.12.5.4 železničná doprava
pre jestvujúcu zástavbu pozdĺž trate 65dB/A, pre navrhovanú zástavbu

pozdĺž trate 60dB/A cez deň
lokalita ekvivalentná hladina hluku vo vzdialenosti (m)

pre 65dB/A pre 60dB/A
200m od žel. stanice 40m/59m 81m/101m
500m od žel. stanice 32m/38m 61m/78m
1000m od žel stanice 26m/30m 46.5m/58m

údaje sú stanovené pre pohltivý terén vo výške 4m/8m

B.13      KONCEPCIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA  
Technická  infraštruktúra  je  v územnom  pláne  riešená  v súlade  so

zámermi  vyššej  dokumentácie  (VÚC,  príslušné  generely)  a s doteraz
spracovanou dokumentáciou územného plánu zastavaného územia mesta.

Technická infraštruktúra je spracovaná formou samostatných kapitol pre
jednotlivé systémy TI:  zásobovanie vodou,  elektrickou energiou,  plynom,
teplom, odkanalizovanie, vodné toky a vodné plochy, telekomunikácie.

B.13.1      Vodné hospodárstvo  
B.13.1.1 Zásobovanie pitnou vodou

Mesto  Svätý Jur  je  zásobované pitnou vodou z verejného  vodovodu.
Zdrojom  vody  sú  pramene  vyvierajúce  na  východných  svahoch  Malých
Karpát,  ako i studne v oblasti  žitného ostrova.  Verejný vodovod v tomto
meste je súčasťou podhorského skupinového vodovodu (PhSV).

49/98



Územný plán mesta Svätý Jur - textová a tabuľková časť

Voda do mesta  je  dodávaná cez vodojemy Myslenice  2x 1.500 a  2x
4000  m3  s  kótami  223,00/217,00  potrubím  DN  250  mm,  trasovaným
pozdĺž štátnej cesty Pezinok - Jur.

V meste sú vytvorené tri hlavné zásobné okruhy svetlosti DN 200 mm,
ktoré sú doplnené sieťou uličných rozvodov v jednotlivých častiach mesta.

Pri doterajšom systéme zásobovania nebola možná dodávka vody do
vyššie  položených  lokalít  mesta.  Preto  je  v  súčasnosti  budovaný druhý
tlakový systém tvorený prívodom svetlosti DN 300 do čerpacej stanice o
výkone 10 l/s,  kde je pitná voda prečerpávaná do vodojemu 2x 250 m3
potrubím DN 200.  Osadenie  vodojemu  na  kótach   245,00/241,00  bude
umožňovať  zásobovanie pitnou vodou lokalít  nad cca 180,0 m.n.m cez
rozvody  druhého  tlakového  pásma.  Tento  systém  doposiaľ  nie  je
dobudovaný a prevádzkovaný.

B.13.1.1.1Výhľadové riešenie
Výhľadovo stúpne počet obyvateľov mesta o cca 1.380 osôb, čo vyvolá

nároky  nielen  na  bývanie,  vybavenosť,  možnosť  zamestnania,  ale  z
pohľadu  vodohospodárského  na  zvýšenú  dodávku  pitnej  vody  a
odkanalizovania.  Vytypovaných  je  päť  lokalít  mesta,  kde  sa  očakáva
najpodstatnejšia zmena oproti súčasnému stavu.

1/ Lokalita "Kačačnice" (Qp=1,04 l/s)
Očakávaný  prírastok  321  obyvateľov,  naväzuje  na  lokalitu  "Sídlisko".

Predmetnú časť je možné zásobovať pitnou vodou priamo z centrálneho
prívodu  do  mesta  DN  250.  Vyvolanou  investíciou  by  bola  prekládka
hlavného merania pre mesto. Zo širšieho pohľadu je najvhodnejším bodom
napojenia  odbočka  pre  II.  tlakové  pásmo.  Z  hľadiska  výškového
usporiadania  terénu  je  nevyhnutná  redukcia  tlaku.  V  prípade  výškovej
zástavby  doporučujeme  pre  danú  lokalitu  dvojtlakový  systém  (dva
samostatné inotlakové rozvody).

2/ Lokalita "Pezinské Záhumenice" (Qp=0,58 l/s)
Očakávaný  prírastok  220  obyvateľov.  Predmetnú  lokalitu  je  potrebné

zásobovať  pitnou  vodou  v  dvoch  nových  samostatných  tlakových
systémoch. "Spodný" bude napojený na jestvujúcu odbočku nad štátnou
cestou  a  ukončený  bude  pri  rozvode  II.  tlakového  pásma.  Tam  bude
napojená "vrchná" časť lokality. Prípadnhe prepojenia resp. zokruhovania
navrhovanej  a  jestvujúcej  siete  budú  budované  podľa  potreby  resp.
konfigurácie terénu.

3/ Lokalita "Sídlisko" (Qp=0.38 l/s)
Očakávaný  nárast  117  obyvateľov.  Plne  je  možné  využiť  jestvujúcu

vodovodnú sieť jej rozšírením a zokruhovaním. Jestvujúci bytový fond KBV
možno rozšíriť o ďalšie podlažia.

4/ Lokalita "Pálfyovské" (Qp=0,37 l/s)
Očakávaný  nárast  140  obyvateľov.  Plne  možno  využiť  ako  body

napojenia jestvujúci rozvod verejného vodovodu DN 150 a DN 100, ktorý
bude slúžiť II. tlakovému pásmu.

5/ Lokalita "Prostredná" (Qp=0.35 l/s)
Očakávaný  nárast  130  obyvateľov.  Nevyžaduje  výstavbu  nových

vodovodných  sietí.  Budú  využité  jestvujúce  vodovodné  potrubie  I.  a  II.
tlakového pásma.

6/ Výhľadový priemysel (Qp=1,97 l/s)
Ide o lokalitu južne od jestvujúceho areálu RD pozdĺž štátnej cesty, ktorá

má rozlohu asi 7 ha. Keďže v súčasnosti nie je zrejmý rozsah a charakter
budúcich prevádzok, nároky na dodávku vody boli stanovené orientačne.
Túto  potrebu  je  schopný pokryť  jestvujúci  prívod vody pre RD DN 150,
nevyhnutnou sa javí úprava tlakových pomerov.
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B.13.1.1.2Záver
Z hľadiska terajšej i budúcej prevádzky je nevyhnutné čo najrýchlejšie

uvedenie  sietí,  objektov  a  zariadení  II.  tlakového  pásma  do  prevádzky
schopného stavu, čím budú kapacitne odbremenené jestvujúce vodovodné
rozvody a čím bude vytvorená kapacita pre ďalšie navrhované odbery.

B.13.1.1.3Výpočet potreby vody
V zmysle ústredného vestníka SSR, čiastka 13 zo dňa 1.10.1973

Qp Qn Qh Qr
Obyvateľstvo 19,56 27,38 49,29 616 850
Poľnohospodárstvo 1,27 1,27 2,28 40 000
Priemysel 1,97 1,97 2,08 15 000
Spolu 22,80 30,62 53,65 671850

Požadované  výhľadové  potreby  vody  je  prevádzkovateľ  verejného
vodovodu - - ZsVAK Bratislava - schopný pokryť.

B.13.1.2 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
V meste Svätý Jur je vybudovaná verejná kanalizácia, ktorá jednotným

stokovým  systémom  odvádza  odpadové  splaškové  a  dažďové  vody  z
prevažnej časti intravilánu obce. Stoková sieť pozostáva z troch hlavných
zberačov a siete uličných a či sídlištných rozvodov.

Časť  nižšie  položených  objektov  a  prevádzok  nie  je  na  systém
napojená.

Odpadové vody sú privádzané na mechanicko - biologickú čistiareň s
kapacitou  1280  m3/deň  a  432  kg  BSK5/deň  -  t.j.  8000  ekvivalentných
obyvateľov. Recipientom je šúrsky kanál.ČOV je v súčasnosti hydraulicky
preťažená, pretože do kanalizačného systému sa dostáva veľké množstvo
(cca 80% vody čistenej) cudzích vôd stekajúcich do intravilánu y priľahlých
svahov Malých Karpát.

B.13.1.2.1Výhľadové riešenie
Výhľadový  nárast  obyvateľov  mesta  vyvolá  nároky  taktiež  na

odvádzanie  odpadových  vôd  a  ich  následné  čistenie.  Najpodstatnejšie
zmeny budú v lokalitách :

1/ Lokalita "Kačačnice"
Spalškové odpadové vody od uvažovaných 321 obyvateľov je možné

odviesť priamo do jedného z hlavných zberačov mesta svetlosti 800 mm.
Prečerpávanie sa vzhľadom ku konfigurácii  terénu javí nevyhnutným pre
túto  lokalitu  doporučujeme  delený  kanalizačný  systém  s  odvádzaním
kanalizačných vôd do recipientu.

2/ Lokalita "Pezinské záhumenice"
Navrhujeme  vybudovať  nový  zberač  kanalizácie  ústiaci  do  hlavného

zberača "C" v blízkosti štátnej cesty. Nevyhnutné je vybudovanie rygolov
resp.  kanálov,  ktoré  by  zachytávali  prívalové  vody  zo  svahov  Malých
Karpát. Tieto musia byť po celej dĺžke novonavrhovanej kanalizácie, ktorá
sa tým stane výlučne splaškovou.

3/ Lokalita "Sídlisko"
Napojením  novobudovaných  sieti  na  kanalizácie  môže  byť  hociktorý

hydraulicky vhodný profil zberača "C" jestvujúcej kanalizačnej siete.
4/ Lokalita "Pálfyovské"

Odpadové vody z tejto  lokality  možno odviesť  do jestvujúcej  verejnej
kanalizácie  DN 300  na  ulici  Družstevnej,  alebo  do  zberača  "B"  v  časti
Horné Predmestie. Možná je i kombinácia oboch napojení.

5/ Lokalita "Prostredná"
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Túto lokalitu možno odkanalizovať bez budovania nových sieťi využiťím
volnej kapacity sieti jestvujúcich.

6/ Výhľadový priemysel
V  lokalite  budúcej  priemyselnej  zóny  bol  v  minulosti  vybudovaný

výtlačný  rad  verejnej  kanalizácie  ústiaci  do  zberača  "A".  K  jej
sprevádzkovaniu  aj  pre  potreby  tohto  územia  je  nevyhnutné  vybudovať
prečerpávaciu  stanicu  odpadových  vôd.  Vzhľadom  na  nevyhnutnosť
čerpania doporučujem na tomto území vybudovanie delenej kanalizácie.

B.13.1.2.2ČOV
Vzhľadom  na  navrhované  výhľadové  množstvá  odpadových  vôd

dotekajúcich  na  ČOV,  bude  táto  určite  objemovo  preťažená,  látkové
zaťaženie  bude  zrejmé  zo  štruktúry  a  charakteru  budúceho  priemyslu.
Nevyhnutnosť  rozšírenia  resp.  intenzifikácie  jestvujúcich  čistiarenských
kapacít  minimálne  o  polovinu  terajšej  kapacity  je  y  vzššieuvedeného
zrejmá.

B.13.1.2.3Záver
Z  pohľadu  krátko  i  dlhodobej  perspektívy  mesta  je  nevyhnutné

separovať vody charakteru splaškového a priemyselného od odpadových
vôd dažďových  a  oplachových.  Potrebné  je  vybudovať  systém  kanálov,
rigolov,  či  kanalizácií,  chrániacich jestvujúcu či  pripravovanú kanalizačnú
sieť a čistiarenské kapacity mesta,  čím sa vytvorí priestor  pre napojenie
nových lokalít do kanalizačného systému.

B.13.2         Odtokové pomery  
Územie sídla Svätý Jur patrí do povodia rieky Dunaj. Riešeným územím

pretekajú vody Šúrskeho kanála,  Jurského potoka,  Fofovského potoka a
Račieho  potoka.  Mestom  preteká  Šúrsky  potok,  ktorého  pramennou
oblasťou  sú  zalesnené  východné  svahy  Malých  Karpát  nad  mestom.
Plocha jeho povodia je cca 6,3 km2 a priemerný ročný prietok 40-50 l/s.
Potok preteká mestom v smere SV-JV a vlieva sa do Šúrskeho kanála. V
tejto trase je sčasti krytý. Šúrsky kanál preteká južným  okrajom sídla a bol
vybudovaný  ako  odvodový  záchytný  kanál  a  odvádza  vody  do  neho
stekajúce po obvode prírodnej rezervácie do Malého Dunaja.

B.13.3      Zásobovanie zemným plynom  
B.13.3.1 Súčasný stav

Mesto  je  zásobované  zemným  plynom  z  vysokotlakového  plynovodu
DN150,  PN2,5  Bratislava  -  Častá.  VTL  prípojka  svetlosti  DN  100  je
privedená k regulačnej stanici dvojstupňovej VTL/STL/NTL o kapacite 5000
m3/h. Z nej je vedená stredotlaká vetva plynovodu zásobujúca sídlisko Pri
štadióne.  Ďalej  prechádza  staničnou  ulicou  až  po  regulačnú  stanicu
STL/NTL s kapacitou 1200 m3/h na ulici Bernolákovej. Okrem tejto vetvy je
celá plynovodná sieť nízkotlaková. Vzhľadom k tomu, že v severozápadnej
časti  mesta  (najvzdialenejšie  úseky  od  regulačnej  stanice)  sú  počas
prevádzky vykurovacích zariadení určité problémy s tlakom, pristúpili SPP
Pezinok  (prevádzkovateľ)  k  budovaniu  tzv.  posilňovacích  staníc.  STL
plynovod  je  pripájaný  na  nízkotlakú  sieť  cez  regulátory,  čo  sleduje
zvyšovanie prevádzkového tlaku v sieti (okolo 2,0 kPa).

Návrh  plynofikácie  mesta  je  aktualizovaný  v zmysle  generelu
plynofikácie  spracovaného  SPP,  závod  Bratislava,  oddelenie  koncepcie
a rozvoja plynofikácie, Votrubova č.1, 825 01 Bratislava
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B.13.3.1.1Súčasný odber plynu odberateľov (tab. č.1)
Názov odberateľa Spotreba plynu

m3/hod
Spotreba plynu
m3/rok

Maloodber (ntl pl)
Evanjelický kostol 4,68 980
Železničná stanica 10,15 18 130
Lahôdky 1,70 1 500
TJ Meopta 9,00 35 000
Vinohradnícky dom 20,00 47 000
Piváreň 6,95 13 400
Budova + Objekt ZVaK 29,70 54 000
Mestský úrad 39,97 52 290
Bytová správa 1,00 300
Svätojurská a.s. 7,00 9 300
Pechariáda 5,00 17 700
ZsVaK 6 b.j. 9,60 17 000
Pechariáda 5,00 17 700
Zdravotné stredisko 8,00 15 000
Petro 1,64 1 700
Pošta 21,30 9 000
HUMI 5,56 4 700
Amita invest 11,30 23 600
Svátojurská viecha A.B.H 28,26 28 500
PD 8,97 19 730
Hostinec u Borísa 2,50 2 900
Textil 1,70 1 500
Vináreň 7,00 13 400
Hostinec Rozmarín 6,95 13 400
Kaderníctvo 1,70 1 500
Teso pohostinstvo 20,00 47 000
Materská škola 18,90 14 500
Materská škola (Felcanova ul.) 18,90 14 500
Turna bar, Požiarna zbrojnica 12,27 27 000
Spolu maloodber (ntl pl) 324,70 525 230

B.13.3.1.2Súčasný odber plynu odberateľov (tab. č.2)
Názov odberateľa Spotreba plynu

m3/hod
Spotreba plynu

m3/rok
Veľkoodber
Základná škola (ntl pl) 60 96 000
Bytová kotolňa k 57 (ntl pl) 45 85 000
Spolu veľkoodber (ntl pl jestv.) 105 181 000
Codecon, spol. s r.o. (st! pl) 52 90 000
Kotolňa 92 b.j (st! pl) 105 217 000
Bytová kotolňa k 29 (st! pl) 38 68 000
Kotolňa 28 b.j (st! pl) 15 77 000
Kotolňa 27 b.j (st! pl) 15 77 000
Kotolňa 24 b.j (st! pl) 15 67 000
Spolu veľkoodber (st! pl jestv) 240 596 000
Mäsoprodukt a.s (stl pl. nový odb.) 23 200 000
Melli Slovakia (stl pl. nový odb.) 160 281 600
Solon (stl pl. nový odb.) 40 80 000
Spolu veľkoodber (stl pl. nový) 223 561 600
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Spolu veľkoodber (stl p!) 463 1 157 600
Spolu veľkoodber (ntl pl) 105 181 000
Spolu veľkoodber (stl , ntl) 568 1 338 600

B.13.3.2 Jestvujúci ntl plynovod
Celkový  odber  plynu  obyv.  Qo  +  maloodber  +  veľkoodber  1762,7

m3/hod x koeficient súčasnosti 0,8 = 1410 m3lhod.
B.13.3.3 Navrhovaný ntl plynovod

Celkový odber plynu obyv. Qo + maloodber + veľkoodber 1849 m3/hod
x koeficient súčasnosti 0,8 =1479 m3/hod 

B.13.3.4 Jestvujúci stl plynovod
Celkový odber plynu obyv. Qo + veľkoodber + odovzdávacia stanica 500

m3/hod 821,8 m3/hod x koeficient súčasnosti 0,8 = 657,44 m3/hod

B.13.3.5 Navrhovaný stl plynovod
Nový odber  plynu obyvateľstvo + nový veľkoodber  + jestvujúci  odber

630,7 + 223 + 821,8 =1675,5 m3 /hod

B.13.3.6 Rozsah použitia palív a energií
V súčasnosti je mesto Svätý Jur zásobované z VTL prípojky DN 100, na

ktorú  je  napojená  dvojstupňová  Regulačná  stanica  VTL/STL/NTL  o
kapacite 5000 m3/h. VTL prípojka je napojená na VTL plynovod Bratislava
- častá DN 150, PN 25. RS má dva výstupy, STLI100 kPa a NTLI2,1 kPa.
STL plynovodná sieť, ktorá zásobuje sídlisko Pri štadióne ďalej prechádza
Staničnou ulicou až po Regulačnú stanicu STL/NTL s kapacitou 500 m3/h
na Bernolákovej ulici. Vzhľadom k tomu, že v severozápadnej častí mesta
sú počas vykurovania značné problémy s tlakom, pristúpil prevádzkovateľ
ÚP  Pezinok  k  budovaniu  tzv.  dvojitých  regulačných  rád  /  R1,  R2,  R3.
Nízkotlakový  plynovod  je  prepájaný  so  stredotlakovou  sieťou  cez
regulátory, čo má za následok zvýšenie prevádzkového tlaku / okolo 2,1
kPa/.

Situovanie  regulačných  staníc,  regulátorov,  VTL  plynovodu  a  VTL
prípojky viď. výkresovú časť.

B.13.3.7 Technické riešenie
B.13.3.7.1Štruktúry spotreby plynu

Pri  určovaní  predpokladaného  vývoja  spotreby  plynu  pre  jednotlivé
kategórie odberateľov bolo vychádzané z týchto zásad:

Obyvateľstvo
V súčasnosti  sa  používa  pre  potreby  vykurovania,  TÚV  a  varenia  v

plynofikovaných  lokalitách  zemný  plyn,  v  neplynofikovaných  lokalitách
elektrická  energia,  PB,  drevo.  Pre  stanovenie  odberu  plynu  je  použitá
metodika  špecifických  hodnôt  teplotného  pásma  v ktorom sa Svätý  Jur
nachádza.

Organizácie
Spotreba plynu je stanovená na základe palivových základní u každého

odberateľa, podľa množstva v súčasnosti odoberaného množstva plynu a
potvrdených výhľadových odberov. Údaje o jednotlivých spotrebiteľoch sú
zostavené v tabuľke č.1 pre maloodber a v tabuľke č.2 pre veľkoodber.

Pre  celkovú  spotrebu  plynu  v  meste  Svätý  Jur  je  použitý  koeficient
zaťaženosti siete k = 0,8.
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B.13.3.8 Návrh riešenia plynofikácie
Po  prepočte  NTL  plynovodnej  siete  sa  zistilo,  že  existujúca  sieť  je

kapacitne  postačujúca.  Vzhľadom  na  nové  požiadavky  splynofikovania
lokalít Hradisko, Pezinské Záhumenice II a Mariánskej cesty sú navrhnuté
nasledovné dimenzie NTL plynovodov:

Miestne plynovody ako nízkotlakové s prevádzkovým tlakom do 2,1 kPa.
V  lokalite  Hradisko  je  navrhnutý  NTL  plynovod  DN  100,  a  v  lokalite
Pezinské Záhumenice I NTL plynovod DN 100. Na Mariánskej ceste NTL
plynovod DN 80.

Potrubie z oceľového materiálu bude uložené do ryhy. 
Po  prepočte  STL  plynovodnej  siete  navrhuje  sa  doplynofikovanie

Prostrednej  ulice až po Horné predmestie /DN 80/. Navrhované potrubie
bude z oceľového materiálu a bude uložené do ryhy. Ďalej je navrhnuté
zrušenie NTL plynovodu na Pravej strane Prostrednej ulice úsek 48 – 45.
Odberatelia sa napoja na STL plynovod DN 80.

Do  výhľadovej  plynofikácie  sú  navrhnuté  lokality  Kačačnice,  Zuby,
Pezinské Záhumenice !,  Pálffyovské,  Žabky a zóna sektoru súkromného
podnikania,  nachádzajúceho  sa  po  oboch  stranách  príjazdovej
komunikácie II/502 Bratislava - Svätý Jur. 

B.13.3.8.1NTL sieť
Lokalita Pezinské Záhumenice II.
Navrhovaný plynovod DN 100 sa napojí  na  jestvujúci  NTL  plynovod,

ktorý je ukončený v uzlovom bode 174 Zásobovať bude cca 35 rodinných
domov.

Lokalita Hradisko
Navrhovaný plynovod DN 100 sa napojí na jestvujúci NTL plynovod v

uzlovom  bode  č.72  a  bude  pokračovať  až  po  posledný  dom  lokality.
Plynovod bude zásobovať cca 17 rodinných domov.

Mariánska cesta
Navrhovaný plynovod DN 80 sa napojí na jestvujúci NTL plynovod DN

100,  ktorý  je  ukončený  v  uzlovom  bode  64.  Zásobovať  bude  cca  12
rodinných domov.

B.13.3.8.2STL sieť
Lokalita Pezinské Záhumenice i.
Navrhovaný stredotlaký plynovod sa napojí na jestvujúci STL plynovod,

ktorý je ukončený cca 30m do objektu Západoslovenských vodární. Bude
zásobovať zemným plynom cca 13 rodinných domov.

Lokalita Kačačnice
Na záujmovom území v blízkostí pri jestvujúcich bytovkách sa nachádza

murovaná regulačná stanica plynu dvojradová, dvojstupňová s odberom zo
stredotlakového  a  nízkotlakového  stupňa.  Pre  zásobovanie  územia
zemným  plynom  sa  uvažuje  s  napojením  potrubia  na  STL  výstupné
potrubie DN 200 z regulačnej stanice.

Lokalita Zuby
V lokalite  sa  nachádza  cca  23  rodinných  domov.  Zásobovanie  bude

riešené vybudovaním STL plynovodu.
Lokalita Žabky
V lokalite  sa  nachádza  cca  16  rodinných  domov.  Zásobovanie  bude

riešené vybudovaním STL plynovodu.
Lokalita Pálffyovské
V lokalite  sa  nachádza  cca  12  rodinných  domov.  Zásobovanie  bude

riešené vybudovaním STL plynovodu, ktorý bude ukončený pred oplotením
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areálu  a  ďalej  bude  vnútroareálovými  prípojkami  privedený  plyn  k
jednotlivým odberateľom.

Priemyselná zóna
Lokalita sa nachádza po oboch stranách príjazdovej komunikácie II/502

z  Bratislavy  do  Svätého  Jura.  Jedná  sa  o  nasledujúcich  možných
odberateľov:

· Mäsoprodukt a.s. · Melli Slovakia
· Solon s.r.o.
· Eduscho s.r.o.
· Pekáreň
· Stavebniny, fi. Pechariáda
O plynofikáciu objektov prejavili záujem Mäsoprodukt a.s. Melli Slovakia

a firma Solon. Ich spotreba plynu bude cca 223 m3/hod a je uvedená v
tabuľke č.2 Veľkoodber. Odber bol zohľadnený pri navrhovaní STL siete.

B.13.4      Zásobovanie elektrickou energiou   
B.13.4.1 Súčasný stav

Južne od železničnej trate Bratislava - Trnava je trasované VVN vedenie
č.8708,  8318  2x110kV  BEZ  Bratislava  -  RZ  Pezinok.  Vsúbehu  stouto
trasou je vedené aj vzdušné VN vedenie 22kV č.139 RZ BEZ Bratislava -
Drevoindustria Pezinok - RZ Pezinok a č. 492 RZ BEZ Bratislava - Svätý
Jur - Pezinok.

 Sídlo je elektrickou energiou zásobované zo vzdušného VN vedenia
č.492 prierezu 3x70 mm2 AlFe6. Vo Svätom Jure je vybudovaných deväť
distribučných transformačných staníc 22/0,4 kV o celkovom inštalovanom
výkone 2780 kVA. Na zásobovaní elektrickou energiou vo Svätom Jure sa
podieľa šesť DTS 22/0,4 kV o celkovom výkone 2000 kVA. Tri DTS 22/0,4
kVA sú veľkoodberateľské.

DTS  sú  na  VN  vedenie  č.4592  napojené  buď  vzdušnými  22  kV
prípojkami AlFe6 3x35 mm2, resp. AlFe6 3x50 mm2 alebo kábelovými VN
prípojkami 22 kV - ANKTOYPV 3x185 mm2.

B.13.4.2 Zoznam DTS

číslo názov Inštalovaný výkon
(kVA)

súč. 1995 2010

typ

DTS1 Sv. Jur -IV 400 400 400 murovaná
2 Sv. Jur –západ 400 400 630 murovaná
3 Sv. Jur –I 630 630 630 stĺpová
4 Sv. Jur –II 160 160 - na zrušenie
5 Sv. Jur –III 160 160 - na zrušenie
6 Sv. Jur -Ikúpalisko 250 250 250 murovaná
7 ČSD 100 100 100 stĺpová
8 čistička 50 100 100 stĺpová
9 SPP ŽV 630 630 630 stožiarová
10 Sv.Jur- Prostredná - 630 630 murovaná
11 Sv.Jur–Krajinská - 400 400 murovaná
12 Sv.Jur-Záhumenice - 400 400 stĺpová
13 Sv.Jur–Záhumenice II - - 400 murovaná
14 Sv.Jur-Záhumenice III - - 400 murovaná
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B.13.4.3 Elektroenergetická bilancia
Pri výpočte predpokladaných požiadaviek na el. príkony je uvažované s

využitím  elektrickej  energie  pri  bytovej  výstavbe  a  vybavenosti  len  na
drobnú spotrebu, t.j. osvetlenie a drobné domáce spotrebiče. S využitím el
energie na varenie je uvažované iba v bytoch neplynofikovaných. Ide teda
o  stupeň  elektrifikácie  "A"  a  "B1".  Pre  bytový  fond  realizovaný  formou
hromadnej  bytovej  výstavby  je  uvažované  v  stupni  elektrifikácie  "A"  s
prípojnou hodnotou Po=2,4  kW/b.j..  Pre bytový fond  realizovaný formou
IBV  je  uvažované  v  stupni  elektrifikácie  "A"  s  prípojnou  hodnotou
Po=2,6kW/b.j., v stupni "B1" s prípojnou hodnotou Po=3,1KW/b.j.

Príkony  pre  objekty  vybavenosti  sú  určené  z  hodnôt  nameraných  v
podobných  zariadeniach  a  špecificky  na  základe  charakteru  objektu,
pričom sa uvažuje s plynofikáciou objektov:

MŠ + DJ 0,2-0,3 kW/dieťa
kultúrne domy, kluby 30-50 W/m2  
predajne s potravinovým tovarom 20-25 W/m2
ZŠ 0,25-0,3 kW/žiak
predajne s nepotravinovým tovarom 15-25 W/m2
reštaurácie, kaviarne, bufety... 0,2-0,4 kW/stolička
dom služieb 25-30 W/m2
OZS 25-30 W/m2
osvetlenie hlavných komunikácií 6-10 kW/km
osvetlenie vnútorných komunikácií 6-8 kW/km

Požadované elektrické príkony pre bytový fond
555 b.j. HBV x 2,4 kW/b.j.

súč.=0,547645 729,5 kW
1328 b.j. IBV x 2,6 kW/b.j.

súč.=0,525533 1814,6 kW
147 b.j. IBV x 3,1 kW/b.j

súč.=0,656776 299,3 kW

spolu 2843,4 kW

Požadované  elektrické  príkony  pre  občiansku  vybavenosť  -  súčasný
stav:
Názov objektu plocha m2 potreba

el.energie
kW

počet
HTS

MŠ 90 detí/3tr. 550 18 1
MŠ 60 detí/2tr. 480 12 1
ZŠ 650 žiakov/22 uč. 3607 162,5 3
klub mládeže 75 2,25 1
múzeum 118 2,36 1
športový areál 4,94 ha 37 1
športový areál 1,89 ha 10 1
lyžiarsky vlek 20
DJ 50 detí 315 10 1
DJ 50 detí 300 10 1
DJ 20 detí 178 4 1
OBZS 250 7,5 5
ÚSS pre duševne postih. mládež 1205 56 3
potravinové obchody 285 5,7 1
potravinové obchody 246 4,92 1
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potravinové obchody 187 3,74 1
nákupné stredisko 665 9,97 3
stravovanie 60 miest 153 12 1
stravovanie 75 miest 262 15 1
stravovanie 88 miest 220 17,6 1
nevýrobné služby 39 0,97 1
nevýrobné služby 54 1,35 1
nevýrobné služby 16 0,4 1
nevýrobné služby 45 0,9 1
výrobné služby 45 1,35 1
mestský úrad 300 7,5 3
sporiteľňa 50 1,25 2
požiarna zbrojnica 287 7,25 2
pošta 390 9,75 3
polícia 30 0,75 1
úrad OPBH 25 0,62 1

452,63 46

Prírastok:
Prostredná 5180 155,4
Horné Predmestie 294 8,82
Bratislavská ul. 1406 42,18
Nová Pezinská 250 7,5
Mikovínyho 270 8,1
Hanzlíčkova, Družst., Letohradská 150 4,5
Dr.Kautza 125 3,75
Felcanova 365 11
Sasinkova 210 6,3
Krajinská 972 29,16
sídlisko 1168 35
Neštich - Podhradie 294 8,82
Pezinské Záhumenice 970 29,16
Kačačnice 1428 42,84

spolu 13082 392,53 68HTS

Celkový  nesúčasný  príkon  pre  Svätý  Jur  v  bytovej  a  občianskej
vybavenosti je 3688,56kW (pre bytové jednotky 2843,4kW, pre vybavenosť
452,63 a 392,53kW).

V území je uvažované aj s vybudovaním priemyselného areálu, ktor=ho
zameranie  by  bolo  na  nezávadné  prevádzky  (tzv.  čistá  výroba).
Požadovaný príkon pre výrobu v priemyselnom areáli cca 720kW, z čoho
vyplýva celkový nesúčasný príkon 4408,56 kW. Pri koeficiente súčasnosti
0,75 je celkový príkon 3306,42 kW.

B.13.4.4 Výpočet kapacity DTS.
Stanovenie výkonu DTS pri využití na 80% a účinníku cos  =0,9:

kVA
x

p
P MAX

DTS 25,4592
9,08,0

42,3306
cos



Potrebný počet DTS pri výkone 400kVA:

nDTS=3306,42/0,8x400=10,33 DTS VN/NN
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B.13.4.5 Technické riešenie
Požadovaný príkon cca 3,3MW navrhujeme aj výhľadovo dodávať z VN

22kV vedenia č.492 AlFe6 3x70 mm2, čo pre uvedený trend vo Svätom
Jure postačuje. 

Postupne navrhujeme vybudovať nové DTS označené ako č.10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 nasledovne:

- DTS č.10, 11, 16 prepojiť VN 22kV zemným káblom AXEKCY 3x150mm s
jestvujúcimi DTS č.1 a 2.

- DTS č.12 napojiť:
o alt.1-  na vzdušnú VN odbočku k  DTS č.4 a 5.  Túto odbočku je

potrebné v úseku lokality Záhumenice preložiť
o alt.2-  zemným  VN  káblom  AXEKCY  3x150mm2  od  vzdušnej

odbočky z DTS č.3, trasovaným Pezinskou ulicou.
- ďalej  sa zruší VN 22kV vzdušná prípojka  k  DTS č.4 a 5,  ktoré sa tiež

zrušia.  Pre  zabezpečenie  požadovaných  príkonov  v  tejto  lokalite
navrhujeme  vybudovať  nové  DTS  22/0,4kV  označené  ako  č.13  a  14,
napojené na primárne VN vedenie zemným káblom AXEKCY 3x150 mm2
a to smer k DTS č.3 a na kábel toho istého typu k DTS č.6

- DTS č.15 v lokalite Kačačnice
o alt.1- preložením vzdušnej odbočky z VN vzdušného vedenia č.492

k DTS č.3 a na kábel ANKTOYPV 3x185 mm2 k DTS 1
o alt.2-  zachovaním  terajšej  trasy  odbočky  k  DTS  č.3,  ale  jej

riešením  zemným  káblom  a  na  VN  zemný  kábel  ANKTOYPV
3x185 mm2 k DTS č.1

- DTS 17 - návrh pre priemyselný areál - napojenie zo vzdušnej odbočky k
DTS č.9, vzdušnou odbočkou 3x50 AlFe6.

B.13.5      Zásobovanie teplom  
B.13.5.1 Súčasný stav

V sídelnom útvare je  zásobovanie teplom pre vykurovanie a prípravu
teplej  úžitkovej  vody riešené  decentralizovaným spôsobom.  Bytový fond
realizovaný prevažne formou HBV má vybudované blokové, resp. domové
kotolne.  Staršia  bytová  zástavba  je  vykurovaná  tiež  lokálne.  Rovnakým
spôsobom  je  realizované  zásobovanie  teplom  v  objektoch  občianskej
vybavenosti a služieb.

Výrobné podniky majú riešené požiadavky na dodávku tepla z vlastných
zdrojov.

Zdroje  tepla pre bytovokomunálnu sféru  sú takmer  všetky  prevedené
pre spaľovanie zemného plynu.

Zoznam súčasných zdrojov v sídle:
a./bytový fond
-K1 92 b.j. ul.Kozmonautov 590,2 kW ZP
-K2 12 b.j. ul. Pri štadióne 350,0 kW ZP
-K3 24 b.j. " 350,0 kW ZP
-K4 2x7b.j. " 350,0 kW ZP
-K5 14 b.j. " 350,0 kW ZP
-K6 27 b.j. " 232,6 kW ZP
-K7 27 b.j. " 232,6 kW ZP
-K8 24 b.j. " 348,9 kW ZP
-K9 12 b.j. " 174,9 kW ZP
-K10 6 b.j. " 139,6 kW ZP

b./vybavenosť
-K11 ZŠ 464,0 kW ZP
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-K12 JRD - reštaurácia 116,0 kW ZP
-K13 pošta - ZP
-K14 6 b.j. ZVA + slobodáreň 315,0 kW ZP
-K15 zdravotné stredisko - ZP
-K16 MŠ 212,0 kW ZP
-K17 potraviny 180,0 kW ZP
-K18 DJ 26,4 kW ZP
-K19 Ústav starostlivosti o mládež 579,0 kW TP
-K20 čistiareň odpadových vôd 111,5 kW TP
-K21 podnik služieb 69,8 kW ZP
-K22 kino 376,0 kW ZP

Celková súčasná potreba tepla pre vykurovanie a prípravu TÚV:
bytový fond 3,0MW
občianska vybavenosť 2,8MW

B.13.5.2 Návrh riešenia
Urbanistické  riešenie  rozvoja  mesta  nepočíta  s  hromadnou  bytovou

výstavbou  v  predchádzajúcej  podobe.  Predpokladá  predovšetkým
individuálne formy výstavby,  polyfunkčné  objekty,  prístavby  a  nadstavby
jestvujúcich  bytových  domov.  Spotreba  tepla  v  objektoch  IBV  a
polyfunkčných nie je predmetom riešenia tejto state a bolo o nej hovorené
v časti zásobovania plynom. Vychádzali  sme pritom z predpokladu,  že s
ohľadom  na  racionalizáciu  spotreby  tepla  a  prísnejšie  kritériá
teplotechnických  noriem  neprekročí  merná  spotreba  tepla  v  bytovej
výstavbe hodnotu 25 W/m3 obostavaného priestoru.

Nárast  spotreby  tepla  v  jestvujúcej  HBV  spôsobí  predpokladaná
výstavba  podkrovných  bytov  (nadstavby  objektov  HBV).  S  ohľadom  na
uvažovanú zastavanú plochu a obostavaný priestor  bude celkový nárast
dosahovať  hodnotu  0,385MW,  Tento  bude  pokrytý  dvoma  možnými
spôsobmi:

- rozšírením výkonu jestvujúcich domových kotolní
- lokálnymi zdrojmi tepla priamo v bytoch

Odberatelia  tepla  v  oblasti  poľnohospodárstva  a  priemyslu  si  naďalej
budú  pokrývať  nároky  na  dodávku  tepla  z  vlastných  zdrojov.
Predpokladáme  pritom  nárast  spotreby  tepla  iba  v  lokalite,  ktorá  je
vytipovaná  pre  výstavbu  nového  priemyselného  areálu  (bez  bližšieho
určenia výrobného odvetvia) v rozsahu 1-1,5 MW. 

B.13.6      Spoje  
B.13.6.1 Súčasný stav

- Mesto Svätý Jur patrí do primárnej oblasti Bratislava
- V meste Svätý Jur je vybudovaná vysunutá účastnícka jednotka RSU z

digitálnej ústredne Bratislava - Jarošova ul. v systéme S12 v dostatočnej
kapacite. 

-  Miestna  metalická  sieť  je  taktiež  vybudovaná  v  dostatočnej  a
postačujúcej kapacite pre súčasný stav mesta.

B.13.6.2 Návrh technického riešenia zabezpečenia telefonizácie
-  Pre  novú bytovú  a  občiansku  výstavbu  bude  dimenzovaná  hustota

telefonizácie 150 až 200 párov na 100 bytov.
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B.14      KONCEPCIU STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  PRÍPADNE HODNOTENIE Z HĽADISKA  
PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

B.14.1      Kultúrne dedičstvo  
Mesto  Svätý  Jur  na  úpätí  Malých Karpát  je  známe  najmä  svojou

vinohradníckou  tradíciou.  Má  však  i  dlhú  a  bohatú  históriu,  významné
kultúrne  a  prírodné  dedičstvo.  Je  najmenšie  z  tzv.  západoslovenskej
pentapolity,  ktorú  vytvára  päť  bývalých  slobodných  kráľovských  miest  -
Bratislava, Trnava, Pezinok, Modra a Svätý Jur.

Nesporne  jednou  z  najvyšších  hodnôt  mesta  Svätý  Jur  (spolu  s
neopakovateľným  prírodným  prostredím  lesov  v  spojení  s  kultúrnou
krajinou)  je  jeho  historický  vývoj  vpísaný  do  priestorových  a
architektonických  prvkov  relatívne  málo  porušených.  Touto  témou  sa
zaoberajú  Zásady  pamiatkovej  starostlivosti  pre  mesto  Jur  spracované
ŠÚPSom  Bratislava  (Takátsová,  Puškárová,  Križanová,  Petrášková)  v
novembri  1988.  Prieskumami  v  území,  jeho  dokumentáciou  a
dokumentáciou jednotlivých objektov sa zaoberá aj Academia Istropolitana
NOVA sídliaca vo Svätom Jure.

Podľa nového zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu, ktorý
vstúpil do platnosti 1. apríla 2002 sa všetky kultúrne pamiatky považujú za
národné  kultúrne  pamiatky.  Pre  všetky  lokality,  ktoré  sa  nachádzajú
v ochrannom  pásme  MPR  Svätý  Jur,  platia  podmienky  rozhodnutia
Obvodného úradu Pezinok o vyhlásení ochranného pásma MPR Svätý Jur
č.  sek.  36/1996 zo dňa 22.  4.  1996,  ktoré nadobudlo právoplatnosť  20.
mája 1996.

KPÚ Bratislava momentálne spracováva v súlade s § 29 pamiatkového
zákona aktualizáciu Zásad pamiatkovej starostlivosti pre MPR Svätý Jur,
ako  podklad  pre  ďalšie  stupne  ÚPD  mesta  Svätý  Jur.  Až  do  prijatia
(zohľadnenia)  aktualizácie  „Zásad“  zostávajú  v platnosti  Zásady
pamiatkovej starostlivosti pre mesto Svätý Jur z XI/1988, vypracoval ŠÚPS
Bratislava, Ing. arch. J. Takátsová a kol.

B.14.1.1 Mestská pamiatková rezervácia Svätý Jur 
bola  vyhlásená  vládou  podľa  §  5  zákona  SNR  č.  27/1987  Zb.  (v

súčasnosti  v  znení  zákona  č.  183/2000  Z.  z.)  ostatnej  pamiatkovej
starostlivosti Nariadením vlády SR č. 479 z 23. mája 1990.

Zásady stanovené uvedeným predpisom je nutné pri  činnosti  v území
dodržiavať.

B.14.1.1.1Ochranné pásmo MPR Svätý Jur
Ochranné  pásmo  MPR  Svätý  Jur  bolo  vyhlásené  rozhodnutím

Obvodného úradu Pezinok o vyhlásení ochranného pásma MPR Svätý Jur
č.  sek.  36/1996 zo dňa 22.  4.  1996,  ktoré nadobudlo právoplatnosť  20.
mája 1996.

Zásady  stanovené  v tomto  rozhodnutí,  najmä  určenie  podmienok
činnosti v ochrannom pásme, je nutné dodržiavať.

B.14.2      Ochrana prírody a     tvorba krajiny  
Mesto  Svätý  Jur  sa  nachádza  v  unikátnom  zoskupení  prírodných

krajinných daností vysokej ekologickej, prírodnej aj historickej hodnoty. Pri
návrhu ÚPD v kontexte so záväzným regulatívom ÚPN VÚC Bratislavský
kraj, ktorý sa týka rešpektovania a zachovania krajinného obrazu Malých
Karpát a nemenenia vinohradov na plochy s funkciou bývania je potrebné
rešpektovať zákon NR SR č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a príslušnú
vykonávaciu vyhlášku MP SR č. 153/1998 Z. z.
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V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je
riešené  územie  sčasti  zaradené  v prvom  stupni  ochrany  (všeobecná
ochrana), sčasti v druhom stupni (chránená krajinná oblasť Malé Karpaty)
v rozsahu podmienok ochrany podľa § 13 citovaného zákona. 

Zásady stanovené uvedenými predpismi je nutné pri  činnosti  v území
dodržiavať.

B.14.2.1 Chránená krajinná oblasť (CHKO) Malé Karpaty,
CHKO bola vyhlásená vyhláškou MK SSR č. 64 z 5. mája 1976, ktorá

bola nahradená vyhláškou MŽP SR 138/2001 o CHKO MK. 
Jej územie patrí do povodí Dunaja a Moravy a zaradená je do mierne

teplého  pásma.  Má  výmeru  64  610,1202  ha.  Hranica  vedie  okrajom
lesného  komplexu,  zaujímavá  je  však  aj  krajina  v  priamom  kontakte  s
CHKO, kde sú prechody lesov do viníc. Ide o spoločenstvá viazané na
pôvodné vinohradnícke aktivity s  enklávami dubníkov medzi vinicami,
rúnami,  pustákmi,  medzami  a  starými  pôvodnými  pásmi  viníc.  Tieto
biocenózy  sú  reliktom  starej  vyváženej  kultúrnej  krajiny  a  zasluhujú  si
ochranu.

Na  území   chránenej  krajinnej  oblasti  platí   druhý  stupeň  ochrany
v zmysle §13 zákona .  543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov. 

Zásady stanovené uvedeným predpisom je nutné pri  činnosti  v území
dodržiavať.

B.14.2.2 Národná prírodná rezervácia Šúr,
je najväčším maloplošným chráneným územím v katastri Svätého Jura,

ktorá pôvodne získala štatút štátnej prírodnej rezervácie vyhláškou PŠVU
č. 14755/1952-V5, neskôr bola plocha rezervácie  rozšírená na 998,6 ha
vyhláškou MŽP SR č.83/93 Z. z.

Túto rezerváciu  charakterizuje spoločenstvo barinno-slatinnej jelšiny s
prechodom  do  lužného  lesa  s  významnými  biotopmi  vŕbových  jelšín,
brestových jelšín,  brestových jasenín teplomilných dúbrav a močaristých
lúk.  Vyskytujú  sa  tu  vzácne  vlhkomilné  rastliny,  obojživelníky a  vtáctvo.
Územie  bolo  zaradené  2.6.1990  do  medzinárodného  zoznamu  mokradí
Ramsarskej konvencie.

Na  území   prírodnej  rezervácie  a   národnej  prírodnej rezervácie platí
piaty stupeň ochrany, 4. stupeň ochrany – ochranné pásmo ,v zmysle §16
a  §15  zákona  .  543/2002  Z.  z.  o  ochrane  prírody  a krajiny  v znení
neskorších predpisov. 

Zásady stanovené uvedeným predpisom je nutné pri  činnosti  v území
dodržiavať.

B.14.2.3 Prírodná rezervácia Jurské jazero
bola  vyhlásená  Výnosom MK SSR č.  1160/1988 -  32 s  biocenózou

rašeliniska tvoreného podmáčanou jelšinou, brezami a krušinou jelšovou.
Nachádza sa na území CHKO MK ako osobitne chránené územie.

Na  území   prírodnej  rezervácie  a   národnej  prírodnej rezervácie platí
piaty stupeň ochrany, 3. stupeň ochrany – ochranné pásmo do vzdialenosti
100m von od hranice v zmysle §16 a §14 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Zásady stanovené uvedeným predpisom je nutné pri  činnosti  v území
dodržiavať.
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B.14.2.4 Chránený areál Svätojurské hradisko 
CHA  Svätojurské  hradisko  sa  nachádza  v CHKO  Malé  Karpaty.  Za

chránený areál bol vyhlásený Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského
úradu v Bratislave č.8/2001 zo 17. septembra 2001

Na  území chráneného  areálu platí  štvrtý stupeň ochrany v zmysle §15
zákona  543/2001  Z.  z.  o  ochrane  prírody  a krajiny  v znení  neskorších
predpisov.  Tieto  pravidlá  je  nutné  v územnoplánovacej  dokumentácii
v plnom rozsahu rešpektovať

Na  území  ochranného  pásma   chráneného  areálu  platí  tretí  stupeň
ochrany (§14 zákona 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov).

Zásady stanovené uvedeným predpisom je nutné pri  činnosti  v území
dodržiavať.

B.14.2.5 Zeleň viníc
je  typická  pre  celkový  ráz  mesta  Svätý  Jur  a  spoluvytvárala

charakter sídla a jeho siluetu v krajine. Pamiatková hodnota historických
štruktúr  vinohradníckej  krajiny v zázemí Svätého Jura je porovnateľná s
hodnotami  najvýznamnejších  pamiatkových  objektov,  či  súborov  na
Slovensku .Fyziognómia a vnútorná štruktúra krajiny vyplýva zo spôsobu
vlastníctva pôdy a z technológie jej obrábania.

Boli  však  vykonané  zásahy  do  štruktúry  vinohradov,  ktoré
nerešpektovali dlhodobo overený systém ochrany pôdy a tým dochádza k
intenzívnej vodnej erózii. Tento stav by bolo potrebné prehodnotiť a na
základe odbornej analýzy vytvoriť systém opatrení, ktoré sekundárne môžu
prinavrátiť krajine jej charakteristickú štruktúru. Hodnoty a dôvody ochrany
nescelenej  vinohradníckej  krajiny  v  katastri  Svätého  Jura  charakterizuje
materiál z roku 1989 spracovaný ZO SZOPK č. 6 v Bratislave.

B.14.3      Požiadavky vyplývajúce z     riešenia ÚPN VÚC  
V súčasnosti  platným dokumentom pre Bratislavský kraj  je  ÚPN VÚC

Bratislavského regiónu  (spracovaný spoločnosťou AUREX,  spol.  s.r.o.,
hlavnými  riešiteľmi  Ing.  arch.  Hrdinom  a  Ing.  arch.  Klaučom)  a  jeho
záväzná časť schválená uznesením vlády 27/1998 a vyhlásená nariadením
vlády Z. z. 64/1998 z 20.januára 1998.  Tento sa v časti Krajinná štruktúra
zaoberá i krajinnou ekológiou a špecifikuje jestvujúci a chránený potenciál
územia na nadregionálnej i regionálnej úrovni.

Vo svojej záväznej časti určuje aj:

B.14.3.1 záväzné regulatívy  územného rozvoja  pre  oblasť  usporiadania  územia  z
hľadiska  ekologických  aspektov,  ochrany  prírody  a  ochrany  pôdneho
fondu.

Najpodstatnejšie z nich sú:
 rešpektovať  poľnohospodársky  a  lesný pôdny  fond  ako  faktor

limitujúci  urbanistický  rozvoj  kraja  definovaný v  záväznej  časti
ÚPN VÚC.

 zabezpečiť  protieróznu  ochranu  pôdneho  fondu  vegetáciou  v
rámci riešenia projektov pozemkových úprav.

 spresniť a novovybudovať prognózované biokoridory prepájajúce
jednotlivé  prvky  územného  systému  ekologickej  stability,
najmä  biokoridor  Malý  Dunaj  -Dunaj,  biocentrá  Záhoria  a
Malých Karpát a pod.

 v  nadväznosti  na  systém  náhrad  hospodárskej  ujmy  pri
vynútenom  obmedzení  hospodárenia  rešpektovať  pri
hospodárskom  využívaní  prvky  RÚSES  a  požiadavky  na  ich
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ochranu  a  funkčnosť  (vylúčiť  hosp.  využívanie,  prípadne
povoliť len extenzívne využívanie).

 pri  lesných  ekosystémoch  zabezpečiť  preradenie  z
hospodárskych  medzi  ochranné  lesy,  resp.  lesy  osobitného
určenia s osobitným spôsobom hospodárenia.

 pri  prvkoch  RÚSES  charakteru  lúčnych  porastov  prejsť  na
extenzívne využívanie (pravidelné kosenie, bez agrochemikálií a
umelých hnojív).

 pri  prvkoch územného systému ekologickej  stability  charakteru
mokraďných spoločenstiev,  stanovíšť  mŕtvych ramien,  vodných
tokov  a  ich  nív,  ale  i  umelo  založených  stanovíšť  (zaplavené
ťažobné jamy, rybníky a pod.) ponechať vývoj bez zásahu.

 prispôsobovať  vedenie  trás  dopravnej  a  ostatnej  technickej
infraštruktúry mimo komplexov lesov, aby sa netrieštili, prípadne
ich okrajom

 zamedziť holorubný spôsob ťažby v biokoridoroch, biocentrách a
vyznačených genofondových plochách.

 spresniť v biocentrách v rámci CHKO Malé Karpaty hranicu na
základe podrobného prieskumu (Nad Jurom,  Vajnorská dolina,
Zbojnícka, Panský les, Pekná cesta, Hrubý vrch)

 eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace
na prvky územného systému ekologickej stability.

 odstrániť  skládky  odpadu  lokalizované  v  územiach  prvkov
územného systému ekologickej stability.

regulovať  rozvoj  rekreácie  v  lokalitách  tvoriacich  prvky  územného
systému ekologickej stability.

 zlepšiť  štruktúru  využitia  zeme  výsadbou  plôch  krajinnej  a
verejnej  zelene,  pritom  podporovať  výber  prirodzených
spoločenstiev  (využiť  nepoužívané  plochy  pozdĺž
antropogénnych líniových prvkov).

 zabezpečiť revitalizáciu tokov a sprietočnenie mŕtvych ramien a
oživiť monotónnu poľnohospodársku krajinu.

 budovať  sieť  sledovacích,  dokumentačných  a  výskumných
staníc  (stanovíšť) v blízkosti, resp. v areáloch nadregionálnych
biocentier a biokoridorov.

zabezpečiť územnú ochranu všetkým chráneným územiam.
 rešpektovať a zachovať krajinný obraz Malých Karpát a nemeniť

vinohrady na plochy s funkciou bývania.

B.14.4      Požiadavky  vyplývajúce  z     riešenia  Regionálneho  územného  systému  
ekologickej stability

Regionálny  územný systém ekologickej  stability  pre  oblasť  Bratislava
-vidiek  (spracovaný  M.  Stanekovou  r.1993)  celé  územie  hodnotí  ako
bohaté na prírodné hodnoty, pričom katastrálne územie Svätého Jura radí
medzi  územia s vysokou koncentráciou prírodných hodnôt,  z ktorých je
potrebné chrániť:

B.14.4.1 Genofondovo významné lokality
B.14.4.1.1genofondovo významné lokality flóry:

 Národná prírodná rezervácia Šúr
 Štátna prírodná rezervácia Jurské jazero
 lokalita Nad Jurom
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B.14.4.1.2genofondové plochy fauny 
 Národná prírodná rezervácia Šúr.

B.14.4.1.3Biocentrá a biokoridory
Spomínané  genofondovo  významné  územia  v  prevažnej  miere  tvoria

jadrá biocentier a biokoridorov.

B.14.4.1.3.1biocentrá nadregionálneho významu 
 Jurský Šúr 
pričom jadro tvorí Národná prírodná rezervácia Šúr.

B.14.4.1.3.2biocentrá regionálneho významu 
 Jurské jazero 
 lokalita Nad Jurom.
 Vajnorská dolina

B.14.4.1.3.3nadregionálne koridory
 biokoridor Strmina - Šúr - Malý Dunaj 

B.14.4.1.3.4regionálne koridory
 biokoridor Limbašský potok - Šur.

B.14.5      Požiadavky vyplývajúce z     riešenia MÚSES  
Miestny  územný  systém  ekologickej  stability bol  pre  katastrálne

územie Svätého Jura a Neštichu spracovaný v roku 1995 firmou PSB -
EKO  vychádzal  z  RÚSES  z  roku  1993,  pred  schválením  ÚPN  VÚC
Bratislavského  regiónu.  Jeho  cieľom  bolo  zachovanie  biodiverzity  a
stabilizovania krajiny systémom opatrení.

B.14.5.1 Jednotlivé stresové faktory v území,
ktoré  vo  vzťahu  k  prvkom  územného  systému  ekologickej  stability

predstavujú bariéry potrebné eliminovať:

B.14.5.1.1Bodové primárne a sekundárne stresory:
 skládka  komunálneho odpadu na  lokalite  Brestové -  v súčasnosti

zlikvidovaná
 poľné hnojisko na parcele 540/1 k. ú. Svätý Jur
 mestská ČOV, lokalizovaná pri Šúrskom kanále
 poľnohospodársko priemyselný areál

B.14.5.1.2Líniové stresory
štvorprúdová štátna cesta II/502
železničná trať Bratislava – Trnava
elektrické vedenie veľmi vysokého napätia
 znečistený vodný tok Blatina v Šúrskom kanále

B.14.5.1.3Rozptýlené, resp. plošné stresory
 výstavbu chát a chatové osady
nízka hladina podzemných vôd v Šúri
intenzívne poľnohospodárstvo v ochrannom pásme NPR Šúr

B.14.5.1.4Biotopy s významnejšou biologickou hodnotou
 zóna lesov na svahoch Malých Karpát
prechodná zóna medzi lesmi a vinohradníckym extravilánom
 zóna  vinohradov  s  mozaikami  lesíkov,  sadov  a  záhrad

prirodzenej i vysadenej vegetácie
intravilán mesta s dopravným koridorom
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 nížinná zóna s NPR Súr

B.14.5.1.5Polohy s ekostabilizačnou účinnosťou
 veľmi   vysokú   ekostabilizačnú    účinnosť  majú  lesné

komplexy  Malých Karpát a lesné porasty Šúru
 vysokú  ekostabilizačnú  účinnosť  má  prechodná  zóna  lesných

porastov do vinohradníckeho extravilánu
 strednú  ekostabilizačnú  účinnosť  majú  maloplošné  vinohrady

s mozaikou sadov, záhrad a lesíkov
 nízku  ekostabilizačnú účinnosť  majú  veľkoplošné  vinohrady

a polia na šúrskej rovine
 nízku   ekostabilizačnú   účinnosť  má líniová  zeleň   v zástavbe,

zeleň parkov a cintorínov

B.14.5.2 Návrhy na posilnenie ochrany prírody v území
B.14.5.2.1Návrh vyhlásiť za prírodnú rezerváciu:

 lokalitu  Nad  Jurom  -  teplomilné  dubiny  na  vápencovom
podklade s pôvodnými maloplošnými vinicami a kalcitnou flórou
územie Jurskej gaštanice na Jelenom vrchu

B.14.5.2.2Návrh vyhlásiť za chránený areál 
Myší vrch - Kamenný kopec - lokalita avifauny
údolie Fofovského potoka - floristická genofondová plocha
územie na svahu pod Ostrým vrchom - porast gaštana jedlého
Obecné nad Neštichom - floristická genofondová plocha
údolie  Fanglovského  potoka  -  floristicky  významná  genofondová
plocha
Pustý kostolík - genofondová floristická lokalita
Háj - zamokrený biotop - genofondová lokalita fauny
 na   základe   zákona   o ochrane   pamiatok   riešiť   vysokú

krajinársku  a  pamiatkársku  hodnotu  lokality  terasovej
vinohradníckej krajiny

B.14.5.3 Návrh prvkov tvorby  miestneho územného systému ekologickej  stability
pre katastrálne územie Svätý Jur a Neštich:
B.14.5.3.1Nadregionálne biocentrá:

 Národná prírodná rezervácia Šúr
 Nová hora - Ostrý vrch

B.14.5.3.2Regionálne biocentrá:
 Jurské jazero
 Nad Jurom
 Jurská gaštanica
 Vajnorská dolina

B.14.5.3.3Lokálne biocentrá:
 Myší vrch - Kamenný kopec
 Neštich – Hradisko
 Trenčanov mlyn pri Račom potoku
 Biely Kameň nad Neštichom
 Háj
 Kukly
 Strapáky – Krajčíre
 Panciere
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 Pitvory
 Dubníky

B.14.5.3.4Regionálne biokoridory:
 Biokoridor Fofovský potok
 Biokoridor Šúrsky kanál
 Biokoridor Čierna voda
 Biokoridor Fanglovský potok
 Biokoridor Duby
 Ekotonový biokoridor
 Biokoridor Strmina - Šúr - Malý Dunaj
 Biokoridor Limbašský potok

B.14.5.3.5Lokálne biokoridory:
Biokoridor Jurský potok

B.14.5.3.6Významné genofondové plochy
 lokalita v údolí Fofovského potoka
 lokalita pod Ostrým vrchom
 Obecné nad Neštichom
 Lokalita v údolí Fanglovského potoka
 Pustý kostolík

B.14.5.4 Odporúčania na zlepšenie životného prostredia
v rámci katastrálneho územia vo vzťahu k:

B.14.5.4.1intravilánu
doplniť  zelené plochy v kontakte  intravilánu s  krajinou,  minimalizovať

novú výstavbu do radov na okraji intravilánu, chrániť verejnú zeleň vo vnútri
sídla

B.14.5.4.2problematike odpadov
po  uzavretí  skládky  Brestové  je  riešené  zneškodňovanie  mimo

k.ú.,  uplatňuje  sa  triedený  zber  odpadu,  kompostovanie  organických
odpadov, likvidovať nelegálne skládky - v súčasnosti sú už skládky tuhého
komunálneho odpadu na území zlikvidované

B.14.5.4.3poľnohospodárstvu a vinohradníctvu
dlhodobo  zamokrené  pôdy  Šúru  nechať  prirodzene  zarásť,  na

štrkovitých pôdach tejto lokality vytvoriť trvalé trávnaté porasty, vylúčiť v
týchto lokalitách všetky typy hnojenia, na vinohradníckych pozemkoch
vylúčiť  potenciálnu  eróziu  vybudovaním  spevnených  jarkov,  vysadením
pásov  ovocných  stromov  atď.,  rozčleniť  veľkoblokové  polia  vysádzaním
vegetačných pásov, atď.

B.14.5.4.4lesnému hospodárstvu
uprednostňovať maloplošné hospodárenie pred holorubným spôsobom

ťažby,  chrániť  a  reprodukovať  pôvodné  ekotypy  lesných  drevín,
cieľavedome zvyšovať podiel prirodzenej obnovy lesa, atď.

B.14.5.4.5vodnému hospodárstvu a ochrane čistoty vôd
zrekonštruovať  a  sfunkčniť  zavodňovací  systém  Šúru,  vylúčiť

technické úpravy tokov, znížiť objem privádzaných balastných vôd na ČOV
a súčasne zvýšiť jej kapacitu, atď.
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B.14.5.4.6rekreácii a cestovnému ruchu
rozvíjať turistiku v súvislosti  s miestnymi tradíciami vinohradníctva a vo

vzťahu ku všetkým prírodným hodnotám územia (NPR Šúr,  CHKO Malé
Karpaty, MPR Svätý Jur) a využiť celý bohatý potenciál územia, stavebnou
uzáverou  zastaviť  výstavbu  bežne  používaných  typov  chát  na  opticky
exponovaných  územiach,  rušivý  vplyv  už  jestvujúcich  objektov  zmierniť
výsadbou zelene v ich bezprostrednom okolí,  architektonickou štúdiou
riešiť  vhodný  typ  rekreačno-hospodárskeho  objektu  a  vinohradníckeho
prístrešku  do  vinohradníckej  krajiny  v  prírodnom  amfiteátri  mestskej
pamiatkovej  rezervácie.  Vychádzať  pr itom  z  tradičného  typu
vinohradníckeho  lazníckeho  domu  a  kamenného  vinohradníckeho
prístrešku. Ktoré zostali dosiaľ zachované.

Upozornenie:
Pri  návrhu  riešenia  turisticko  –  rekreačných  výrobných,  skladových

zariadení a aktivít  v oblasti  služieb v rámci  rozvojových zámerov niektoré
činnosti môžu podliehať zisťovaciemu konaniu v zmysle zák. č. 127/1994
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

B.14.5.5 Odporúčania pre ochranu zelene v  území
Sídlo a jeho okolie je bohaté na zeleň rôznych typov. Môžeme ju rozdeliť

na krajinnú zeleň a to sústredenú do lesov, alebo rozptýlenú, ďalej zeleň
kultúrnu (vinice) a zeleň sídla.

Lesy sa nachádzajú v oblasti  Malých Karpát  v skladbe prevažne buk
(34%),  dub,  hrab,  z  ihličín  smrek  (2.58%),  borovica  a  smrekovec.  Je
zrejmé, že pôvodnou drevinou sú bukové, dubové a hrabové spoločenstvá
s  minimálnym  vnesením  ihličnatých  druhov.  Význam  lesov  okrem
prirodzených hodnôt (respirácia,  ekologická vyváženosť krajiny,  retenčná
schopnosť - podstatná účasť na hospodárení s vodou) je aj v ich drevnej
produkcii. 

V rozptyle je zeleň tvorená najmä dubníkmi ( dubiny medzi vinicami s
prímesami  iných  listnatých  drevín  ako  sú  hrab,  lipa,  gaštan  a  krovín),
pustákmi  (  ovocné  stromy  na  bývalých  viniciach  s  vnesenými  lesnými
drevinami  a  kríkmi),  lemami  okolo  ciest,  medzami  (  väčšinou  krovie  a
jednotlivé stromy), rúnami ( skládky kamenia s krovinami a bylinami).

Kultúrna zeleň, ktorá je tak typická pre celkový ráz mesta Svätý Jur je
zeleň viníc. Ide o zeleň historickú,  ktorá spoluvytvárala charakter sídla a
jeho siluetu v krajine. Fyziognómia a vnútorná štruktúra krajiny vyplýva zo
spôsobu  vlastníctva  pôdy  a  z  technológie  jej  obrábania.  V  poslednom
období boli vykonané zásahy do štruktúry vinohradov, ktoré nerešpektovali
dlhodobo  overený  systém  ochrany  pôdy  a  tým  dochádza  k  intenzívnej
vodnej erózii. Tento stav by bolo potrebné prehodnotiť najmä z hľadiska
dorábania  hrozna  a  všetkých  ďalších  odborných  faktorov  a  na  základe
odbornej  analýzy  vytvoriť  systém  opatrení,  ktoré  predpokladáme
sekundárne môžu prinavrátiť krajine aj charakteristickú štruktúru. Honoty a
dôvody ochrany nescelenej vinohradníckej krajiny v katastri Svätého Jura
charakterizuje materiál z roku 1989 spracovaný ZO SZOPK č.6 v Bratislave
nasledovne:

-dômyselnosť  a  dokonalosť,  s  akou  bol  vybudovaný  a  udržiavaný
systém vinohradníckej  krajiny  v  náročných  prírodných podmienkach  bez
toho,  že  by  napriek  stáročnému  intenzívnemu  využívaniu  bolo  došlo  k
evidentnej degradácii viničnej pôdy

-obdivuhodný  a  v  slovenských  pomeroch  bezkonkurenčný  stupeň
zachovalosti historických štruktúr vinohradníckej krajiny ako celku

-význam  tradičných  vinohradov  ako  kľúčového  krajinotvorného
komponentu,  spoluvytvárajúceho  kolorit  vinohradníckeho  mesta,
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komplexne  veľkoplošne  chráneného  formou  mestskej  pamiatkovej
rezervácie

-dochovaný  arzenál  historických  vinohradníckych  technologických
postupov s veľkým kultúrno-historickým a vedecko-poznávacím významom

-genofond starých viničných a ovocných sort ako aj biocenóz, viazaných
na tunajší prírodno-kultúrny typ krajiny

-vysoká miera autenticity, estetickej pôsobivosti a svojbytnosti (koloritu)
krajiny, doceňovaná viac cudzincami 

-hodnotu  Svätého  Jura  nepriamo  znásobuje  geografická  poloha  v
blízkosti  Bratislavy,  ako  centra  medzinárodného  cestovného  ruchu  a
možnosť  i  komerčného  využitia  dochovaného  koloritu  vinohradníckej
krajiny  ako  významnej  atraktivity  v  rámcicestovného  ruchu.  Pamiatková
hodnota historických štruktúr vinohradníckej krajiny v zázemí Svätého Jura
je porovnateľná s hodnotami najvýznamnejších pamiatkových objektov, či
súborov na Slovensku.   

Zeleň  v  sídle môžeme členiť  na parky  (nad  0.5ha)  -  takáto  zeleň je
prakticky len na námestí pri Dukelskej ulici, parkové úpravy - pri gotickom
kostole  a pošte.  Aleje a zeleň ulíc  -  sú sporadicky situované najmä po
hlavných  osiach  mesta,  uliciach  Prostrednej,  Hornom  predmestí,
Dr.Kautza,  Sasinkovej,  Mikovínyho...  (do  gule  strihané  agáty,  čerešne,
orechy, resp. len trávnaté plochy s kvetinovými úpravami). Väčšie zelené
plochy  sa  nachádzajú  v  priestoroch  škôlky  (zvyšok  parkovej  záhrady
piaristov), Ůstavu sociálnej starostlivosti, cintorínov ( 3 o rozlohe cca 1.8ha
s prevahou nízkej zelene). Najvýraznejšou je zeleň individuálnych záhrad,
ktorá  dominuje  prakticky  v  celej  ploche  sídla.  Pomerne  výraznou
kategóriou je aj zeleň záhradkárskych osád. Absentuje typ zelene, ktorá by
fungovala ako ochranná od najintenzívnejších atakov bývania z dopravy
(železnica,  prieťah komunikácie...),  hospodárskeho dvora,  resp.  ktorá  by
upravovala siluetu sídla od prístupov napr. z Bratislavy.

V  návrhu  odporúčame  rekonštrukciu,  doplnenie  jestvujúcich  plôch
zelene pozdĺž komunikácií ( napr. pozdĺž Prostrednej ulice ), takisto zelene
izolačnej  od  železnice,  ciest  (  napr.  jestvujúce  sídlisko,  Kačačnice,  ...),
hospodárskeho dvora, priemyslu a zváženie možnosti vytvorenia parkových
plôch vo väčšom rozsahu tak, aby bola vytvorená pohoda pobytu v sídle aj
pomocou  tejto  zložky.  V  priestore  Mikovínyho  ulice  odporúčame  citlivú
úpravu  parteru  tak,  aby bol  zachovaný prírodný  faktor  spojenia  zelene,
vodného prvku potoka s preferenciou pohybu peších a nutným prístupom
do objektov  (  dlažba,  urbanistický  design,  zeleň,  lávky...).  Zeleň  taktiež
odporúčame výrazne aplikovať v novonavrhovaných lokalitách či už formou
verejne využiteľnej, alebo súkromnej.

Svätý  Jur  však  je  osadený  do  prírodného  rámca  v  širšom  kontexte
karpatských svahov. Tento kontext nadregionálne prekračuje problematiku
mesta  samotného  a  nie  je  možné  v  plnom  rozsahu  všetky  súvislosti
environmentálnych daností postrehnúť "zdola" z polohy analýz problémov
sídla. 

B.14.6      Odpady  
Mesto je v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z .z. zodpovedné za

nakladanie a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu ktorý
vzniká na jeho území. Tieto odpady sú v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/
2001  (katalógu  odpadov)  v  znení  neskorších  predpisov  zaradené
nasledovne (druhy odpadov v členení na komodity):

1. opotrebované batérie a akumulátory
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- 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 06 06 02 alebo
16  06  03  a  netriedené  batérie  a  akumulátory  obsahujúce  tieto
batérie

- 20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
2. elektronický šrot
- 20 01 035 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako

uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti (iba
odpady zo spotrebnej elektroniky)

3. odpady z polyetyléntereftalátu
- 20 01 39 plasty z komunálnych odpadov (ten z PET)
4. odpady z polyetylénu
- 20 01 39 plasty z komunálnych odpadov (len z PET)
5. odpady z polypropylénu
- 20 01 39 plasty z komunálnych odpadov (len z PP)
6. odpady z polystyrénu
- 20 01 39 plasty z komunálnych odpadov (len z PS)
7. odpady z polyvinylchloridu (PVC)
- 20 01 39 plasty z komunálnych odpadov (len z PVC)
8. odpady zo žiariviek s obsahom ortuti
- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
9. odpady z papiera
- 20 01 01 papier a lepenka z komunálnych odpadov
10. odpady zo skla
- 20 01 02 sklo z komunálnych odpadov
11. biologicky rozložiteľné odpady
- 20 01 01 papier a lepenka z komunálnych odpadov
- 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
- 20 01 25 jedlé oleje a tuky
- 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
- 20 03 01 zmesový komunálny odpad
- 20 03 02 odpad z trhovísk.
V návrhu  územného  plánu  je  situované  zberné  miesto  odpadov

separovaných  občanmi  z komunálnych  odpadov,  umiestnený  na  ploche
stanovenej  mestom  v areáli  výroby  (poľnohospodárske  družstvo),
situovanej  mimo  obytných  objektov,  s  dobrou  dopravnou  dostupnosťou
(momentálne v polohe územného rozhodnutia).

Územný  plán  obce  nerieši  problematiku  odpadového  hospodárstva
podrobne, toto je predmetom riešenia schváleného Programu odpadového
hospodárstva mesta vypracovaného v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a vyhlášky č. 283/2001 Z. z. (príloha č. 2) a č. 509/2002 Z. z., v
nadväznosti a v súlade s Programom okresu..

B.15      VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ.  CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH  
PRIESTOROV  

Tieto sa v území nenachádzajú v rozsahu, ktorý by ovplyvnil koncepciu
riešenia územnoplánovacej dokumentácie

B.16      VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU  
Územia  so  zvýšenou  ochranou  sú  definované  v predchádzajúcich

kapitolách (B.13)
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B.17      VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO  
PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY  

Pri  záberoch  PPF  bude  postupované  podľa  zákona  307/1992  Z.  z.
o ochrane  poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu  v znení  neskorších
predpisov.  Vyhodnotenie  záberov  je  spracované  v zmysle  príslušných
predpisov  a metodických pokynov.  Pri  spracovaní  územného  plánu  bolo
postupované aj  v súlade so zákonom č.12/1978  Zb.  O ochrane  lesného
pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti.

 Použité podklady:
 Regulačný  plán  mesta  Svätý  Jur,  spracovaný  Architektonickým

ateliérom B P, spracovaný v decembri 1993
 Hranica  zastavaného  územia  poskytnutá  spracovateľovi  Mestským

úradom Svätý Jur (3.7.2000)  a Okresným úradom Pezinok,  odborom
katastrálnym (3.7.2000)

 Hranice  BPEJ  poskytnuté  Okresným  úradom  v Pezinku,  odborom
pozemkovým, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (19.6.2000)

 Evidenčné  údaje  o parcelách  v katastrálnom území  mesta  Svätý  Jur
poskytnuté MsÚ Svätý Jur a OÚ Pezinok, odb. katastrálnym.

 Mapový  podklad  pozemkovžch  úprav  Svätý  Jur,  Neštich-  Určenie
obvodu projektu pozemkových úprav zo dňa 28.8.1998.

 Vyhodnotenie  poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu  pre  akciu
Zastavovacia štúdia časti katastrálneho územia Polkoráby – Svätý Jur,
spracovateľ EKOROZVOJ, RNDr. Kučerová Magdaléna, 02/2000

 Urbanisticko-architektonická štúdia zóny Neštich – Svätý Jur, generálny
projektant  Ing. arch. Juraj ZÁVODNÝ, september 2000

 Návrh  „Rodinného  domu  VILA  ŽEBRÁKY“,   spracovateľ:
Architektonická  kancelária  Ing.  arch.  Ľubomír  Závodný,  autorizovaný
architekt  r.  č.  0308 AA 1234,  Šulekova 3,  811 06 Bratislava;  autori:
Doc. Ing. arch. Peter Vodrážka, AA, Ing. arch. Ľubomír Závodný, AA).

 Konzultácie  s Mestským  úradom  Svätý  Jur,  správne  oddelenie
priebežne počas prác

 Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Pri návrhu územného plánu boli rešpektované nasledovné požiadavky
- Na výstavbu sú v prvom rade navrhované pozemky v rámci  zast.

územia obce, preluky, nezastavané a nevyužívané pozemky
- Ďalšie zábery PPF na úpätí Malých Karpát je navrhnuté obmedziť,

aby  nebol  narušený  prírodný  ráz  krajiny  z hľadiska  pestovania
viniča, tak charakteristického pre túto oblasť (vinohradnícky rajón,
obec kategórie 3, vyhláška č. 153/1998 MP SR)

- V katastrálnom  území  Svätý  Jur  prebiehajú  pozemkové  úpravy,
ktoré sú v ÚPN zohľadnené

- Pri  rozširovaní  územia  pre  rekreačno-záhradkárske  účely  (ďalšia
výstavba a dostavba jestvujúcich objektov) bude potrebné riešiť toto
územie aj z hľadiska vyňatia z PPF. 

 Ochrana lesného pôdneho fondu
Pri  návrhu  územného  plánu  sa  nepredpokladá  vyňatie  z lesného

pôdneho fondu. Boli rešpektované nasledovné požiadavky
- nerozširovať  existujúce  rekreačné  zariadenia  a nezakladať  nové

lokality  rekreačných  zariadení  na  lesných  pozemkoch.  Stavby
umiestnené  na  lesných  pozemkoch  z dôvodu  obhodpodarovania
lesov súkromnými vlastníkmi max. plocha do 25m2.

- rešpektovať  lesný pôdny fond (Jozefkovo údolie,  Biely Kríž,  Malý
Javorník, Panónsky háj)

71/98



Územný plán mesta Svätý Jur - textová a tabuľková časť

- pri návrhu územného plánu je postupované v súlade so zákonom č.
61/1977  Zb.  o lesoch,  č.  100/1977  Zb.  o hospodárení  v lesoch
a štátnej  správe  lesného  hospodárstva,  v znení  neskorších
predpisov  a vyhlášky  FMTIR  č.  12/1978  Zb.  o ochrane  lesného
pôdneho pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti

- pri  požiadavkách  na  určenie  regulatívov   priestorového
usporiadania  a funkčného  využitia  územia,  v riešení  bolo
zohľadnené ochranné pásmo 50 m od okraja  lesných pozemkov
v zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 100/1977 Zb.         

B.17.1      Charakteristika  riešeného  územia  z       hľadiska   poľnohospodárskeho  
pôdneho fondu a poľnohospodárskej výroby

Územie patrí do klimatického regiónu veľmi teplého, suchého, nížinného
a  teplého  mierne  suchého  pahorkatinového.  Z pôdnych  subtypov  sa  tu
vyskytujú  kambizem  pseudoglejová,  kambizem  kyslá  pseudoglejová  a
kambizem  antropogénna  rigolovaná.  Pôdotvorný  substrát  tvoria  horniny
kryštalinika  a  silne kremité  horniny.  Sú to  stredne ťažké  pôdy,  ľahšie  a
ľahké pôdy piesočnato hlinité až hlinitopiesočnaté v celom profile, typické,
slabo, stredne až silno skeletovité a miestami bez skeletu

Z   hľadiska poľnohospodárskeho pôdneho fondu a poľnohospodárskej
výroby patrí riešené územie do administratívnej obce Svätý  Jur, ktorá je
začlenená  do  okresu  Pezinok,  kraj  Bratislavský.  Celková  výmera
katastrálneho  územia  je  1404,56  ha,  z čoho  poľnohospodárska  pôda
zaberá 995,19 ha,  t.j.  70,8%.  Z nej  najväčšie zastúpenie má orná pôda
471,93 ha, t.j. 47,4% a vinice 356,33 ha (35,8%).

Najväčším  obhospodarovateľom  poľnohospodárskej  pôdy  je
poľnohospodárske družstvo vo Svätom Jure,  ktoré  hospodári  na výmere
952,4 ha, z čoho poľnoh. pôdy je 847,8 ha t.j. 89 % z celkovej výmery v PD
a  85,2  %  z  výmery  poľnohospodárskej  pôdy  v  katastrálnom  území.
Poľnohospodársky pôdny fond tvorí prevažne orná pôda o výmere 463,5
ha (54,7 % z p. p.) a vinice o výmere 300,3 ha (35,4 % z p. p.). Menej sú
zastúpené trvalé trávne porasty (63,3 ha) a záhrady (20,7 ha). Záhumienky
poľnohospodárskeho družstva predstavujú celkove 5,4 ha, z čoho je 2,7 ha
poľnohospodárskej  pôdy.  Ďalšími  obhospodarovateľmi  poľnoh.  pôdy  sú
súkromne hospodáriaci roľníci (57,4 ha), cirkev (47,1 ha), ostatné podniky
verejného sektora (42,6 ha), nepoľnohospodárske závody (35 ha) a vysoká
škola poľnohospodárska (5,1 ha).

Najväčší  význam z  poľnohospodárskeho  hľadiska  má  v  katastrálnom
území  Svätý  Jur  pestovanie  viniča.  V  záujme  trvalého  rozvoja
vinohradníctva a vinárstva a výroby vysokokvalitného hroznového vína ako
súčasti  prírodného,  kultúrneho  a  historického  dedičstva,  štát  v  zmysle
zákona  NR  SR  č.  332/1996  Z.  z.  o  vinohradníctve  a  vinárstve
prostredníctvom  svojich  orgánov  a  ním  založených  alebo  zriadených
právnických osôb upravuje podmienky pestovania viniča vo vymedzených
vinohradníckych  oblastiach,  ako  aj  podmienky  výroby  hroznového  vína,
manipulácie  s  ním a jeho uvádzania do obehu,  v záujme zabezpečenia
zdravotnej neškodnosti a kvality hroznového vína. Sú v ňom určené (§5)
vinohradnícke oblasti v súlade s historickým členením, pričom obdobne ako
v  právnych  normách  Európskej  únie  sa  vychádza  z  vhodných  pôdne  -
klimatických  podmienok  a  zároveň  sa  berú  do  úvahy  tradičné
pestovateľské  skúsenosti,  postupy,  špecifiká,  ako  i  exaktné  vedecké
poznatky.  Vinice v k.ú.  Svätý Jur  patria  do pezinského vinohradníckeho
rajónu - obce kategórie B 1, ktorý spadá do Malokarpatskej vinohradníckej
oblasti.  Do  kategórie  B  1  patria  vinohradnícke  obce  v  klimaticky
najteplejších vinohradníckych rajónoch s energetickou bilanciou nad 200
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MJ/cm2 počas vegetácie s vinohradmi na svahoch so skeletovými pôdami
s plytkým orničným profilom na báze sopečných vyvrelín, ako sú granity,
andezity, ryolity, čadiče. Do tejto kategórie patria aj vinohradnícke obce s
vinohradmi na chránených svahoch s ľahko záhrevnými, priepustnými, ale
dostatočne výživnými bezskeletovými pôdami (vid' Vyhláška MP SR č.153
z 23.3.1998).

B.17.2      Štruktúra pozemkov v     katastrálnom území mesta Svätý Jur  
Katastrálne  územie  mesta  Svätý  Jur  je  zložené  z dvoch  pôvodných

katastrálnych území a to k.ú. Svätý Jur a k.ú. Neštich

B.17.2.1 Úhrnné hodnoty druhov pozemkov v katastrálnom území Svätý Jur
Druhy pozemku Výmera (ha) Percentuálne zastúpenie 

(v %)
Z výmery. poľn.

pôdy
Z celkovej

výmery
Orná pôda 471,93 47,4
Vinice 356,33 35,8
Záhrady 66,51 6,7
Ovocné sady 7,56 0,8
Trvalé trávne porasty 92,86 9,3
Poľnohospodárska pôda 995,19 100,00 70,8
Lesné pozemky 9,65 0,7
Vodné plochy 42,89 3,0
Zastavané plochy 174,95 12,5
Ostatné plochy 181,88 12,9
Celková výmera 1404,56 100,00

B.17.2.2 Úhrnné hodnoty druhov pozemkov v katastrálnom území Neštich
Druhy pozemku Výmera (ha) Percentuálne zastúpenie 

(v %)
Z výmery. poľn.

pôdy
Z celkovej

výmery
Orná pôda 0 0
Vinice 3,9819 40,8
Záhrady 2,9862 30,6
Ovocné sady 0 0
Trvalé trávne porasty 2,7997 28,6
Poľnohospodárska pôda 9,7678 100,0 1,2
Lesné pozemky 725,0881 96,3
Vodné plochy 0,4478 0,4
Zastavané plochy 7,5146 0,8
Ostatné plochy 10,1238 1,3
Celková výmera 752,9421 100

B.17.2.3 Kultúry  a  bonitované  pôdne  -  ekologické  jednotky  v zábere
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Bonitné  pôdne ekologické  jednotky  riešeného územia sú : 011 01, 174
01, 174 03, 280 01, 280 03.

B.17.3      Prehľad perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na jednotlivých  
lokalitách v     meste Svätý Jur  

Tabuľka v prílohe
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B.17.4      Výpočet  odvodov  do  ŠFOZ  PPF  v     zmysle  nar.  vl.  č.  152/96  za  
predpokladané odňatia poľnohosp. pôdy podľa jednotlivých lokalít 

Cenu pozemku je potrebné určiť na základe dohody medzi kupujúcim a
predávajúcim v súlade s platnými právnymi normami. Vyhláška MF SR č.
465/1991 Z. z. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách
za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné
užívanie  pozemkov,  ktorá  mení  a  dopĺňa  vyhláška  č.  608/1992  a  č.
265/1993.  Ani v prípade prevodu vlastníckych práv na mesto vykúpením
pozemkov  nebude  možné  uskutočniť  prevod  vyvlastnením  podľa
Stavebného zákona č. 103/1976 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona MR
SR č. 136/1995 a zákona č. 199/1995 Z. z., pretože územnoplánovacou
dokumentáciou  navrhovaný  rozvoj  nie  je  v súlade  so  špecifikáciou
verejného záujmu.

 Na  základe  citovaných  vyhlášok  uvádzame  orientačnú  cenu  za
pozemky, týkajúce sa riešeného územia: Cena za 1 m2 pozemku, alebo
jeho  časti  určeného  na  stavebnú  činnosť,  na  zriadenie  záhrady,  alebo
pozemku  vedeného  v evidencii  nehnuteľností  ako  zastavaná  plocha,
nádvorie, záhrada a pozemkov zastavaných líniovými stavbami, ak nejde o
pozemok oceňovaný podľa ods. 4, je v obci nad 5 000 obyvateľov 100 .-
Sk.

Cena  pozemku  zapísaného  v evidencii  nehnuteľností  ako  vinica  a
ovocný sad, sa zistí podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 8 (pozemok) a
v prílohe č. 10, tabuľky č. 1 - 3 (porasty), príslušnej vyhlášky, podľa druhu,
tvaru  a  roku  výsadby.  Základná  sadzba  odvodov  za  trvalé  odňatie
poľnohospodárskej  pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu je  podľa
Sadzobníka  základných  odvodov,  ktorý  je  prílohou  nariadenia  vlády  č.
152/1996  Z.  z.  Na  základe  zaradenia  do  9.  Skupiny  BPEJ  sú  pôdy
riešeného  územia  charakterizované  ako  pôdy  s  najnižšou  produkčnou
schopnosťou  (bonitou), ktoré nie sú osobitne chránené podľa § 7, zákona
307/1992 Z. z. Na druhej strane tieto pôdy sa stávajú osobitne chránenými
v prípadoch, že sú v evidencii nehnuteľností vedené ako vinice a ovocné
sady.

Prílohy:
B.17.4.0.1Tabuľka – prehľad použitia PPF na jednotlivých lokalitách
B.17.4.0.2Komplexný výkres vyhodnotenia  PPF 
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B.17.5      Zhodnotenie urbanistického rozvoja podľa jednotlivých lokalít  
Poznámka: lokality, na ktoré ešte neboli spracované podrobnejšie štúdie

sú  zhodnotené  na  úrovni  podrobnosti  vyplývajúcej  z územnoplánovacej
dokumentácie (napr.  proporcie zastavanosti).  Niektoré údaje sú prebraté
z pôvodnej  parcelácie v území podľa poskytnutých podkladov (vlastnícke
vzťahy).

B.17.5.1 Lokalita A (Pezinské Záhumenice)
B.17.5.1.1Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy

z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.
Riešené  územie  sa  nachádza  v severovýchodnej  okrajovej  časti

mesta,  na  hranici  zastavaného  územia  obce,  a  susedí  s obytným
prostredím.  Nenarúša  preto  organizáciu  PPF.  Podstatnú  časť  riešeného
územia tvoria vinice. Erodovateľnosť pôd je veľmi silná.

Na  poľnohospodárskej  pôde  (uvažovanej  na  predpokladané
odňatie)  nie  sú  vykonané  opatrenia  ku  zvýšeniu  intenzity
poľnohospodárskej  výroby  a  nenachádzajú  sa  tu  ani  žiadne  objekty
poľnohospodárskej výroby. Z navrhovaného záberu PPF 1,65ha je 1,65ha
mimo zastavané územie.

Lokalitu sme rozdelili na tri podlokality A1, A2 a A3, pretože tieto sú aj
fyzicky  od seba  oddelené plochami  zahrnutými  do  zastavaného územia
(intravilánu).

B.17.5.1.2Vyhodnotenie  predpokladaného  odňatia  poľnohospodárskej
pôdy poľnohospodárskej výrobe.

Riešené územie lokality sa nachádza v katastri  obce Svätý Jur a
zaberá celkovo 1,9377ha. Poľnohospodárska pôda v nezastavanom území
obce je 1,9377ha.

V podlokalite A1 je plocha 0,63ha, z toho poľnohospodárska pôda mimo
zastavané územie je 0,46ha.
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V podlokalite  A2 je  plocha  0,401ha,  z toho  poľnohospodárska  pôda
mimo zastavané územie je 0,401ha.

V podlokalite  A3 je  plocha  0,6202ha,  z toho  poľnohospodárska  pôda
mimo zastavané územie je 0,6202ha.

Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách
pri realizácii urbanisticko-architektonického zámeru je v priloženej tabuľke.

B.17.5.1.3Kultúry  a  bonitované  pôdne  -  ekologické  jednotky  v zábere
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Pre  účely  obytnej  zástavby  formou  rodinných  domov  sa  na
vyhodnocovanej  lokalite  zaberá  spolu  1,9377ha,  z čoho  je  mimo
zastavaného územia  obce1,65ha, t.j. 100%. Na zábere mimo zastavaného
územia  obce  sa  podieľajú  vinice  výmerou  1,65ha  t.j.  100%,
nepoľnohospodárske pozemky sa v lokalite nevyskytujú.

BPEJ v riešenej lokalite je: 174 03 a 280 03.
B.17.5.1.4Funkčné využitie riešeného územia

Obytná zástavba formou rodinných domov
Do bytovej  výstavby sú započítané celé stavebné parcely,  z čoho sa

predpokladá orientačne 40 % zastavanej plochy. Zvyšok 60 % môže byť
perspektívne využitý ako PPF (záhrada, vinica, trvalý trávny porast).

B.17.5.1.4.1Princípy zástavby
Táto  lokalita  vyžaduje  typy  samostatne  stojacích  domov  v  zeleni  s

nadväznosťou na vinice v zadnej časti parciel. Je možné vytvoriť jeden rad
samostatne stojacích domov súbežne s hradbami v polohe predznačenej
niekoľkými  jestvujúcimi  objektmi.  Objekty  by  mali  mať  šikmé  strechy  s
možnosťou  využitia  podkrovných  priestorov.  Čo  je  u  tejto  lokality
najpodstatnejšie  je  neprekročiteľná  stavebná  čiara  smerom  dozadu  za
objekty,  pretože  je  nevhodné  narúšať  krajinnú  panorámu  pohľadovo
exponovaného svahu .

Vhodné by bolo spracovanie prehlbujúcej dokumentácie.

B.17.5.1.5Užívatelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy.
Vlastníkmi poľnohospodárskych pozemkov vo vyhodnocovanej  lokalite

pre  účely  obytnej  zástavby  sú  súkromníci  a PD  Svätý  Jur.  Zoznam
jednotlivých  parciel,  ktorých  sa  táto  štúdia  týka  a  ich  vlastníkov  je
v priloženej tabuľke.

B.17.5.1.6Odvod  za  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Odvod  za  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy  z PPF,  ktorý  je  príjmom
Štátneho  fondu  ochrany  a  zveľaďovania  PPF,  sme  vypočítali  podľa
nariadenia  vlády  č.  152/1996  o  základných  sadzbách  za  odňatie
poľnohospodárskej pôdy z PPF.

Výpočet uvádzame v sumárnej tabuľke.
Výsledný celkový predpokladaný odvod za odnímanú poľnohospodársku

pôdu mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990 v tejto lokalite o výmere
1,65ha je 612 992.-Sk.

B.17.5.1.7Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.

Riešené územie sa nachádza v okrajovej  časti  mesta,  na hranici
zastavaného územia obce, a susedí s obytným prostredím. Nenarúša preto
organizáciu  PPF.  Zaberanú lokalitu   tvoria vinice.  Produkčná schopnosť
pôd riešeného územia je nízka, Erodovateľnosť pôd je veľmi silná.
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Na  poľnohospodárskej  pôde  (uvažovanej  na  predpokladané
odňatie)  nie  sú  vykonané  opatrenia  ku  zvýšeniu  intenzity
poľnohospodárskej  výroby  a  nenachádzajú  sa  tu  ani  žiadne  objekty
poľnohospodárskej výroby. Z navrhovaného záberu PPF 1,65ha je 1,65ha
mimo zastavané územie.

Prílohy:
B.17.5.1.8Tabuľka  perspektívneho  použitia  poľnohospodárskej  pôdy  na

lokalite A
B.17.5.1.9Výkres vyhodnotenia PPF v lokalite A
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B.17.5.2 Lokalita B1 (Žebráky)
B.17.5.2.1Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy

z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.
Riešené územie sa nachádza v okrajovej  časti  mesta,  na hranici

zastavaného územia obce, a susedí s obytným prostredím. Nenarúša preto
organizáciu  PPF.  V riešenej  lokalite  sa  nachádzajú  vinice,  záhrady, les,
miestna  komunikácia,  poľnohospodárska komunikácia,  zastavaná plocha
a ostatné plochy.

Na  poľnohospodárskej  pôde  (uvažovanej  na  predpokladané
odňatie)  nie  sú  vykonané  opatrenia  ku  zvýšeniu  intenzity
poľnohospodárskej  výroby  a  nenachádzajú  sa  tu  ani  žiadne  objekty
poľnohospodárskej výroby.

Z navrhovaného záberu PPF 0,5822 ha je 0,5822 ha mimo zastavané
územie (100%).

B.17.5.2.2Vyhodnotenie  predpokladaného  odňatia  poľnohospodárskej
pôdy poľnohospodárskej výrobe.

Riešené  územie  lokality  sa  nachádza  v katastri  Svätý  Jur  v na
západnom  okraji  mesta  a  zaberá  celkovo  0,737ha.  Poľnohospodárska
pôda v nezastavanom území obce je u tejto lokality  0,5822 ha.

Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách
je v priloženej tabuľke.

B.17.5.2.3Kultúry  a  bonitované  pôdne  -  ekologické  jednotky  v zábere
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Pre  účely  obytnej  zástavby  formou  rodinných  domov  sa  na
vyhodnocovanej  lokalite  zaberá  spolu  0,5822ha,  z čoho  je  mimo
zastavaného  územia   obce  0,5822  ha,  t.j.  100%.  Na  zábere  mimo
zastavaného územia obce sa podieľajú vinice výmerou 0,25ha a záhrady
výmerou 0,3322ha.

BPEJ v riešenej lokalite je 280 03.
B.17.5.2.4Funkčné využitie riešeného územia

Obytná zástavba formou rodinných domov.

B.17.5.2.4.1Princípy zástavby
 tieto podrobnejšie stanovuje návrh „Rodinného domu VILA ŽEBRÁKY“,

spracovateľ:  Architektonická  kancelária  Ing.  arch.  Ľubomír  Závodný.  Do
bytovej výstavby sú započítané celé stavebné parcely a ploche 0,737ha,
z čoho záber PPF sa predpokladá na ploche 0,5822ha. Z celkovej plochy
parcely sa predpokladá orientačne 12,2 % zastavanej plochy, t.j.  898 m2.
Zvyšok t.j. 6472 m2 (87,8 %) môže byť využitý ako PPF (záhrada, vinica,
trvalý trávny porast).

B.17.5.2.5Užívatelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy.
Vlastníkom poľnohospodárskych pozemkov vo vyhodnocovanej lokalite

pre účely obytnej zástavby je  súkromník.
Zoznam jednotlivých parciel, ktorých sa táto lokalita týka a ich vlastníkov

je v priložených tabuľkách.

B.17.5.2.6Odvod  za  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Odvod  za  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy  z PPF,  ktorý  je  príjmom
Štátneho  fondu  ochrany  a  zveľaďovania  PPF,  sme  vypočítali  podľa
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nariadenia  vlády  č.  152/1996  o  základných  sadzbách  za  odňatie
poľnohospodárskej pôdy z PPF.

Výpočet uvádzame v sumárnej tabuľke. 
Výsledný celkový predpokladaný odvod za odnímanú poľnohospodársku

pôdu mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990 v tejto lokalite o výmere
0,5822 je 8 305.-Sk.

B.17.5.2.7Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.

Riešené územie sa nachádza v okrajovej  časti  mesta,  na hranici
zastavaného územia obce, a susedí s obytným prostredím. Nenarúša preto
organizáciu PPF. Podstatnú časť riešeného územia tvoria vinice, záhrady,
zastavaná plocha a ostatné plochy.

Na  poľnohospodárskej  pôde  (uvažovanej  na  predpokladané
odňatie)  nie  sú  vykonané  opatrenia  ku  zvýšeniu  intenzity
poľnohospodárskej  výroby  a  nenachádzajú  sa  tu  ani  žiadne  objekty
poľnohospodárskej výroby.

Z navrhovaného  záberu  PPF 0,5822ha  je  0,5822ha  mimo  zastavané
územie.

Prílohy:
B.17.5.2.8Tabuľka  perspektívneho  použitia  poľnohospodárskej  pôdy  na

lokalite  B1 
B.17.5.2.9Výkres vyhodnotenia PPF v lokalite B1
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B.17.5.3 Lokalita C (Kačačnice)
B.17.5.3.1Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy

z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.
Riešené územie sa nachádza vo východnej okrajovej časti mesta,

na  hranici  zastavaného  územia  obce  a  susedí  s obytným  prostredím.
Nenarúša preto organizáciu PPF. V riešenej lokalite sa nachádzajú vinice,
záhrady a vodné toky. 

Na  poľnohospodárskej  pôde  (uvažovanej  na  predpokladané
odňatie)  nie  sú  vykonané  opatrenia  ku  zvýšeniu  intenzity
poľnohospodárskej  výroby  a  nenachádzajú  sa  tu  ani  žiadne  objekty
poľnohospodárskej výroby.

Z navrhovaného záberu PPF 10,364 ha je  10,364ha mimo zastavané
územie (100%).

B.17.5.3.2Vyhodnotenie  predpokladaného  odňatia  poľnohospodárskej
pôdy poľnohospodárskej výrobe.

Riešené  územie  lokality  sa  nachádza  v katastri  Svätý  Jur  na
východnom okraji mesta a zaberá celkovo 11,2381ha. Poľnohospodárska
pôda  v nezastavanom  území  obce  je  u tejto  lokality  10,364ha,  a
nepoľnohospodárska pôda predstavuje 0,8741ha.

Súhrnný  prehľad  o  štruktúre  pôdneho  fondu  na  uvažovaných
lokalitách je v priloženej tabuľke.

B.17.5.3.3Kultúry  a  bonitované  pôdne  -  ekologické  jednotky  v zábere
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Pre  účely  obytnej  zástavby  formou  rodinných  domov  a obytných
domov,  ale  aj  na  obslužné  komunikácie  a technické  siete  sa  na
vyhodnocovanej  lokalite  zaberá  spolu  10,364ha,  z čoho  je  mimo
zastavaného  územia   obce  10,364ha,  t.j.  100%.  Na  zábere  mimo
zastavaného  územia  obce  sa  podieľajú  vinice  výmerou  8,0171ha  t.j.
77,36%, a záhrady výmerou 2,3469ha, t.j. 22,64%.

BPEJ v riešenej lokalite je 011 01.

B.17.5.3.4Funkčné využitie riešeného územia
Obytná zástavba formou rodinných domov a obytných domov. Funkčná

štruktúry je rozvrhnutá nasledovne:
- plochy pre bývanie o výmere 6,3671ha, t.j. 61,4%. Do bytovej výstavby sú

započítané celé stavebné parcely, z čoho sa predpokladá orientačne 40 %
zastavanej plochy, t.j. 25 468m2. Zvyšok t.j. 38 203 m2 (60 %) môže byť
perspektívne využitý ako PPF (záhrada, vinica, trvalý trávny porast).

- plochy komunikácií 0,6ha, t.j. 5,79%
- plochy verejnej zelene 1,05ha, t.j. 10,13%
- plocha bývania o rozlohe 2,3469ha je tiež určená pre rozvoj bývania

B.17.5.3.4.1Princípy zástavby
Lokalita vytvára predpoklady pre najväčšiu rozlohu novej výstavby, ktorá

môže  mať  autonómnu  priestorovú  skladbu,  samozrejme  s  dodržaním
väzieb  na  jestvujúcu  urbanistickú  a  architektonickú  štruktúru.  Pri
podrobnejšom riešení tejto lokality je potrebné mať v pozornosti to, že ide o
polohu prístupu do mesta  od pezinskej  strany,  že v blízkostí  je  prieťah
cesty  II/502  a  železnice  (  eliminácia  negatívnych  dopadov  hluku  napr.
zeleňou, urbanistickou skladbou...) a v architektonickom vyjadrení objektov
dbať  na  charakteristickú  atmosféru  historickej  jurskej  architektúry.
Podlažnosť  objektov  by  mala  mať  optimálne  dve  podlažia  s  obytným
podkrovím (  to  značí,  že môžu byť aj  objekty jednopodlažné s obytným
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podkrovím. V kontakte so sídliskom môže byť aj zopár objektov výšky tri
podlažia + obytné podkrovie, ktoré dotvoria priestor a vytvoria prechod do
nižšej  zástavby.  Rešpektovať  ochranné  pásma  dopravných  zariadení,  v
nich  realizovať  izolačný  pás  ochrannej  vysokej  zelene.  Prevládajúca
funkcia  je  bývanie,  predpokladaná  kapacita  nárastu  podlažnej  plochy je
14280 m2, z toho 10% vybavenosť. Môže tu vzniknúť cca 110 b. j. pre cca
320  obyvateľov.  štruktúra  zástavby,  jej  forma,  tvaroslovie  a  z  toho
vyplývajúce regulatívy spresní prehlbujúca štúdia.

B.17.5.3.5Užívatelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy.
Vlastníkmi poľnohospodárskych pozemkov vo vyhodnocovanej  lokalite

pre účely obytnej zástavby je mesto Svätý Jur (vodné toky), PD Svätý Jur
a Slovenský zväz záhradkárov. 

Zoznam jednotlivých parciel, ktorých sa táto lokalita týka a ich vlastníkov
je v priloženej tabuľke.

B.17.5.3.6Odvod  za  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Odvod  za  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy  z PPF,  ktorý  je  príjmom
Štátneho  fondu  ochrany  a  zveľaďovania  PPF,  sme  vypočítali  podľa
nariadenia  vlády  č.  152/1996  o  základných  sadzbách  za  odňatie
poľnohospodárskej pôdy z PPF. 

Výpočet uvádzame v tabuľke. 
Výsledný celkový predpokladaný odvod za odnímanú poľnohospodársku

pôdu mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990 v tejto lokalite o výmere
ha je 66 018 950.-Sk.

B.17.5.3.7Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.

Riešené územie sa nachádza v okrajovej  časti  mesta,  na hranici
zastavaného územia obce, a susedí s obytným prostredím. Nenarúša preto
organizáciu PPF. Podstatnú časť riešeného územia tvoria vinice a záhrady.

Na  poľnohospodárskej  pôde  (uvažovanej  na  predpokladané
odňatie)  nie  sú  vykonané  opatrenia  ku  zvýšeniu  intenzity
poľnohospodárskej  výroby  a  nenachádzajú  sa  tu  ani  žiadne  objekty
poľnohospodárskej výroby.

Z navrhovaného  záberu  PPF 10,364ha  je  10,364ha  mimo  zastavané
územie.

Prílohy:
B.17.5.3.8Tabuľka  perspektívneho  použitia  poľnohospodárskej  pôdy  na

lokalite C
B.17.5.3.9Výkres vyhodnotenia PPF v lokalite C
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B.17.5.4 Lokalita D (Kúpeľné)
B.17.5.4.1Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy

z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.
Riešené  územie  sa  nachádza  v južnej  okrajovej  časti  mesta,  na

hranici  zastavaného  územia  obce.  V riešenej  lokalite  sa  nachádza  orná
pôda, komunikácie, umelý tok a ostatné plochy.

Na  poľnohospodárskej  pôde  (uvažovanej  na  predpokladané
odňatie)  nie  sú  vykonané  opatrenia  ku  zvýšeniu  intenzity
poľnohospodárskej  výroby  a  nenachádzajú  sa  tu  ani  žiadne  objekty
poľnohospodárskej výroby.

Celková  plocha  lokality  je  12,2919ha.  Z navrhovaného  záberu  PPF
7,9605ha je 7,9605ha mimo zastavané územie (100%).

B.17.5.4.2Vyhodnotenie  predpokladaného  odňatia  poľnohospodárskej
pôdy poľnohospodárskej výrobe.

Riešené  územie  lokality  sa  nachádza  v katastri  Svätý  Jur  v na
južnom okraji mesta a zaberá celkovo 12,2919ha. Poľnohospodárska pôda
v nezastavanom  území  obce  je  u tejto  lokality  7,9605ha  a
nepoľnohospodárska pôda predstavuje 4,3314ha.

Súhrnný  prehľad  o  štruktúre  pôdneho  fondu  na  uvažovaných
lokalitách je v priloženej tabuľke. 

B.17.5.4.3Kultúry  a  bonitované  pôdne  -  ekologické  jednotky  v zábere
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Pre  účely  priemyselného  areálu  sa  na  vyhodnocovanej  lokalite
zaberá  spolu  7,9605ha,  z čoho  je  mimo  zastavaného  územia   obce
7,9605ha, t.j. 100%. Celý záber je na ornej pôde, t.j. 7,9605ha.

BPEJ v území sú 011 01 a 174 01.

B.17.5.4.4Funkčné využitie riešeného územia
Riešená  lokalita  je  určená  pre  priemyselný  areál.  Na  záberoch

poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa predpokladá nasledovné:
- plocha  priemyslu  3,7905ha,  t.j.  47,62%  zo  záberu.  Do  areálu  sú

započítané celé stavebné parcely, z čoho sa predpokladá orientačne 60 %
zastavanej plochy, t.j. 22 740 m2. Zvyšok t.j. 15 162 m2 (40 %) môže byť
perspektívne využitý ako trvalý trávny porast, alebo vysoká zeleň.

- izolačná zeleň je na 3,25ha, t.j. 40,83%
- komunikácie na 0,92ha, t.j. 11,55%

B.17.5.4.4.1Princípy zástavby
Vnútorná štruktúra priemyselného areálu je - izolačný zelený pás šírky

minimálne 20m pozdĺž cesty, ktorý robí fyzické aj optické krytie výrobných
zariadení  ("priemysel  v  lese")  a  zároveň  sú  v  ňom  pešie  a  cyklistické
prístupy, obsluha nákladnou dopravou zo zadnej strany v súbehu so želez-
nicou.  Taktiež  architektonické  riešenie  výrobných  zariadení  má
zohľadňovať charakter miesta. Architektúra by mala vychádzať z vhodnej
mierky vo výške ako aj v členení, v detaile a tvaroslovných prvkoch - nie
monotónne  obrovské  haly,  ale  dynamické  podrobnejšie  členenie
vytvárajúce  atraktívny  architektonicky  štruktúrovaný  celok  v  humánnej
mierke.

Potrebné podrobnejšie riešiť prehlbujúcou štúdiou. 

B.17.5.4.5Užívatelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy.
Vlastníkmi  pozemkov  vo  vyhodnocovanej  lokalite  pre  účely

priemyselného areálu je mesto Svätý Jur, PD Svätý Jur, Sl. správa ciest
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Bratislava,  Sl.  vodohospodársky  podnik  povodia  Dunaja.   Z toho
poľnohospodárske pozemky patria PD Svätý Jur.

Zoznam jednotlivých parciel, ktorých sa táto lokalita týka a ich vlastníkov
je v priloženej tabuľke.

B.17.5.4.6Odvod  za  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Odvod  za  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy  z PPF,  ktorý  je  príjmom
Štátneho  fondu  ochrany  a  zveľaďovania  PPF,  sme  vypočítali  podľa
nariadenia  vlády  č.  152/1996  o  základných  sadzbách  za  odňatie
poľnohospodárskej pôdy z PPF.

Výpočet uvádzame v tabuľke.
Výsledný celkový predpokladaný odvod za odnímanú poľnohospodársku

pôdu mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990 v tejto lokalite o výmere
7,9605ha  je 47 535 095.-Sk.

B.17.5.4.7Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.

Riešené  územie  sa  nachádza  v južnej  okrajovej  časti  mesta,  na
hranici zastavaného územia obce. Podstatnú časť riešeného územia tvorí
orná pôda a iné plochy

Na  poľnohospodárskej  pôde  (uvažovanej  na  predpokladané
odňatie)  nie  sú  vykonané  opatrenia  ku  zvýšeniu  intenzity
poľnohospodárskej  výroby  a  nenachádzajú  sa  tu  ani  žiadne  objekty
poľnohospodárskej výroby.

Z navrhovaného  záberu  PPF 7,9605ha  je  7,9605ha  mimo  zastavané
územie.

Prílohy:
B.17.5.4.8Tabuľka  perspektívneho  použitia  poľnohospodárskej  pôdy  na

lokalite D
B.17.5.4.9Výkres vyhodnotenia PPF v lokalite D
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B.17.5.5 Lokalita E (Polkoráby)

B.17.5.5.1Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.

Územie  pre  navrhovanú  výstavbu  rodinných  domov  sa  nachádza  na
juhozápadnom okraji mesta Svätý Jur na južných svahoch Malých Karpát.
Juhovýchodnú  stranu  ohraničuje  prístupová  živičná  komunikácia,
evidovaná ako vinica, ktorá je rovnobežná so štátnou cestou Bratislava -
Pezinok  t.j.  Krajinskou  cestou.  Severovýchodnú  hranicu  tvorí  existujúca
prašná  komunikácia.  Na  juhozápadnej  a  severovýchodnej  strane  sú
vybudované rodinné domy a taktiež uprostred riešeného územia sú dva
rodinné  domy,  takže  sa  jedná  vlastne  o  doplnenie  existujúcej  bytovej
výstavby t.j.  prieluku.  Okolitá  zástavba -  výlučne rodinné jednopodlažné
domy s obývateľným podkrovím - je typická pre okrajovú polohu mesta.
Pokračuje  popri  Krajinskej  ceste  radom  domov  až  k  husto  obývanému
kompaktnému  zastavanému  územiu  obce.  V  severozápadnej  častí  sú
navážky kamenia z vinohradov prerastené kroviskami.

Posudzované územie sa nachádza v klimatickom regióne veľmi teplom,
suchom, nížinnom až teplom, mierne suchom pahorkatinovom. Na poľnoh.
pôde je pôdoznalecky určená bonitovaná pôdne - ekologická jednotka 174
03. Na jej základe sú vyhodnotené pôdne vlastnosti:

- Pôdotvorný typ: kambizem antropogénna - rigolovaná
-  Pôdotvorný  substrát:  horniny  kryštalinika  a  silne  kremité  horniny,

svahové hliny so skeletom z nekarbonátových hornín
- zrnitosť: stredne ťažké pôdy -ľahšie, ľahké pôdy svahovitosť: 7 - 12°,

stredný svah
- skeletovitosť:  pôdy bez skeletu a slabo skeletovité pôdy hĺbka pôdy:

hlboká až stredne hlboká pôda
- expozícia: východ - západ, juh, sever
Pôdy sú silno  erodovateľné.  Za predpokladu  obnaženého povrchu je

priemerný ročný erózny odnos 16 - 5 m3/ha zeminy. Vplyvom nesprávneho
resp.  nedostatočného  obrábania  (zdevastované,  vyklčované,  zväčša
neobrábané a sčasti  zastaraným kolíkovým spôsobom pestované vinice)
sa zvyšuje predpoklad erózneho odnosu zeminy.

B.17.5.5.2Vyhodnotenie  predpokladaného  odňatia  poľnohospodárskej
pôdy poľnohospodárskej výrobe.

Pre realizáciu zastavovacej štúdie času k.ú. Polkoráby - Svätý Jur sa
predpokladá trvalé  odňatie  2,1214ha mimo zastavaného územia obce  k
1.1.1990.  Hranica  zastavaného  územia  obce  je  prevzatá  z  odtlačkov
katastrálnych máp k 1.1.1990.

Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách
odňatia poľnoh. pôdy poľnoh. výrobe uvádzame v tabuľkách.

B.17.5.5.3Kultúry  a  bonitované  pôdne  -  ekologické  jednotky  v zábere
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Pre  navrhované  riešenie  zastavovacej  štúdie  sa  predpokladá  trvalý
záber 2,1214ha poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje 85% z celkového
záberu a 0,3715ha nepoľnohospodárskych pozemkov. Na predpokladanom
odňatí poľnohospodárskej pôdy sa podieľa 15 042 m2 viníc a 6 172 m2
trvalých trávnych porastov .

Bonitovaná jednotka je na celej vyhodnocovanej ploche 174 03.

84/98



Územný plán mesta Svätý Jur - textová a tabuľková časť

B.17.5.5.4Funkčné využitie riešeného územia 
V zastavovacej štúdii sa navrhujú rozvojové plochy pre bytovú výstavbu

o výmere 17 915 m2 poľnoh. pôdy (87 %), pre dopravné účely 2 174 m2 p.
pôdy  (10,6 %) a pre výsadbu zelene 492 m2 p. pôdy (2,4 %). Do bytovej
výstavby  sú  započítané  celé  stavebné  parcely,  z  čoho  sa  predpokladá
orientačne 40 % zastavanej plochy, t.j. 8 107,6 m2. Zvyšok t.j. 9 807,4 m2
(60 %)  môže byť  perspektívne využitý  ako PPF (záhrada,  vinica,  trvalý
trávny porast).

B.17.5.5.4.1Princípy zástavby
sú dané spracovanou Zastavovacou štúdiou časti katastrálneho územia

Polkoráby – Svätý Jur

B.17.5.5.5Užívatelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy v zábere PPF.
Užívateľmi  ako  i  vlastníkmi  pozemkov,  ktoré  sa  navrhujú  na

predpokladané  odňatie  poľnoh.  pôdy  z  poľnoh.  pôdneho  fondu  sú
súkromníci  (súkromný  sektor)  a  Mestský  úrad  (obec)  Svätý  Jur.  Ich
zoznam spolu s rozdelením pozemkov riešeného územia podľa parcelných
čísiel a funkčného využitia uvádzame v priloženej tabuľke. 

B.17.5.5.6Odvod  za  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Odvod  za  predpokladané  odňatie  poľnoh.  pôdy,  ktorý  je  príjmom
Štátneho fondu ochrany a zveľadenia PPF sme vypočítali podľa Nariadenia
vlády č.152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za predpokladané
odňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF. 

Výpočet uvádzame v tabuľke.
Výsledný celkový predpokladaný odvod v riešenom území Zastavovacej

štúdie časti k.ú. Polkoráby - Svätý Jur za odnímanú poľnoh. pôdu mimo
zastavaného územia obce k 1.1.1999 o výmere 2,1214 ha vychádza 1 244
142 Sk.

B.17.5.5.7Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.

 Celé  riešené územie sa  nachádza mimo zastavaného územia obce.
Hranica  zastavaného  územia  obce  k  1.1.1990,  ktorá  je  administratívne
určená  a  neobchádza  jednotlivé,  alebo  skupinové  skutočne  zastavané
plochy,  vedie  tesne  pod  navrhovanou  bytovou  výstavbou.  S  bytovou
výstavbou sa uvažuje v blízkom okolí sídla, v tzv. prieluke, kde už existuje
okolitá  individuálna  bytová  výstavba.  Z  juhu  riešené  územie  ohraničuje
cesta  rovnobežná  s  neďalekou  Krajinskou  cestou.  Zjavná  je  snaha  čo
najmenej narúšať organizáciu poľnoh. pôdneho fondu a poľnoh. výroby.

V záujme územného rozvoja sa predpokladá odňatie viníc o výmere 14
409 m2 (70 % z poľnoh. pôdy). Vinice sú chránené v zmysle Zákona NR
SR č.332/1996 o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61 /1964
Zb.  o  rozvoji  rastlinnej  výroby v  znení  zákona  č.13211989  Zb.  a  tiež  v
zmysle  zákona  SNR  č.  307/1992,  §7  O  ochrane  poľnohospodárskeho
pôdneho  fondu.  I  nariadenie  vlády  SR  č.64/1998,  ktorým  sa  vyhlasuje
záväzná  časť  územného  plánu  VÚC  Bratislavský  kraj,  zaväzuje
rešpektovať a zachovať krajinný obraz Malých Karpát a nemeniť vinohrady
na plochy s funkciou bývania. V okolí sídelného útvaru Svätý Jur je však
takmer nemožné nájsť súvislejšiu plochu na bytovú výstavbu bez viníc. V
celom katastrálnom území Svätý Jur je vysoké zastúpenie viníc (35,8 %).
Predpokladané  odňatie  viníc z  PPF v prospech  bytovej  výstavby sa pri
definitívnom  odňatí  zníži  cca  o  60  %  a  možno  aj  o  viac,  pretože
zastavanosť  môže  byt'  aj  nižšia  ako  40  %,  najmä  v  prípade  veľkých
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navrhovaných stavebných parciel. Zvyšok t.j.  9 807 m2 bude využitý ako
PPF.

I keď sa jedná o vinohradnícku oblasť, mnohé pozemky zaznamenané v
katastri  podľa  najnovšej  evidencie  nehnuteľnosti  ako  vinice  majú  v
skutočnosti charakter neplodných a neobrábaných plôch. Sú to napríklad v
severozápadnej  časti  lokality  1  pozemky  s  parcelnými  číslami  4  586/11
(373m2)  a  4  586/12  (339  m2),  ktoré  boli  dlhodobo  v  predchádzajúcich
dokumentoch evidované ako kamenica t.j. ostatná plocha. Tieto pozemky
sú pokračovaním radu parciel s p. č. 4 585, 4 588, 4 589, 4 592, 4 593, 4
596  a  4  597,  ktoré  si  zachovali  v  súčasnej  evidencii  nehnuteľností
zaradenie medzi ostatné plochy a zároveň majú aj charakter neplodných
kameníc tzv. kamenných rún.

V  spodnej  časti  riešeného  rozvojového  územia,  kde  sú  navrhované
lokality č. 3 a 4 predbežne určené pre dopravné využitie a ozelenenie, sú
pozemky  (4  586,  4  587,  4  590,  4  591/3-1,  4  594,  4  595,  4  598)
zaznamenané v evidencii nehnuteľností ako vinice, no skutkový stav je iný.
V  priestore  lokality  č.3  sa  medzičasom  vybudovala  príjazdová  živičná
komunikácia,  ktorá  doteraz  nie  je  majetko  -  právne  vysporiadaná.
Neplánuje  sa  ani  zrušiť.  Práve  naopak.  V  nadväznosti  na  existujúcu
zástavbu rodinných domov je  záujem mesta  dokonca  o  jej  rozšírenie  v
súlade s platnými STN. Obdobne v priestore navrhovanej lokality č.4 je už
dlhodobo  zárezový  svah  štátnej  cesty  Bratislava  -  Pezinok  (Krajinská
cesta) to znamená, že tu nie je vinohrad a ani sa neplánuje využitie ako
vinica. Uvažuje sa tu so zeleňou, a to s trávnym porastom, prípadne s iným
vegetačným krytom.

V prospech bytovej výstavby v posudzovanom riešenom území svedčia
súhlasy  vlastníkov  pozemkov  a  súhlas  mestského  zastupiteľstva  vo
Svätom  Jure  z  30.8.1999,  ktoré  schvaľuje  zástavbu  v  lokalite  Zuby  -
Polkoráby v súlade s predloženou zastavovacou štúdiou vypracovanou Ing.
Hanou Bašovou.

Limitom pre bytovú výstavbu je tiež vzdialenosť navrhovanej  výstavby
od hospodárskeho dvora resp. od zdroja znečistenia, ktorým môžu byť z
hľadiska  poľnohospodárstva  objekty  živočíšnej  výroby.  Okolo  farmy
Mäsoproduktu a.s., je stanovené pásmo hygienickej ochrany 385 m. Medzi
farmou  a  navrhovanou  bytovou  výstavbou  je  vzdialenosť  430  m,  čo
umožňuje  bytovú  výstavbu  bez  vylučujúcich  kritérií  zo  strany  živočíšnej
výroby.

Do riešeného územia nezasahujú vymedzené územia ochrany prírody.
V blízkostí sa nachádza chránená krajinná oblasť Malé Karpaty a štátna

prírodná rezervácia  Jurský  Šúr.  Z hľadiska  ochrany vôd  nezasahuje  do
posudzovaného územia chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov ani
pásmo  hygienickej  ochrany  vodných  zdrojov.  Nie  je  známa  ani
kontaminácia poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Vzhľadom k  všetkým uvedeným dôvodom bolo  by  vhodné uviesť  do
súladu skutkový stav s evidenciou nehnuteľností,  a to zmenou kultúry z
vinice na trvalý trávny porast alebo ostatnú plochu, ako to bolo napríklad v
prípade pozemkov pána Wágnera s parcelným číslom 4 600 o výmere 3
722 m2, kedy sa vinica prehodnotila na trvalý trávny porast a parcela č.4
599 o výmere 428 m2 sa zmenila z ostatnej plochy na trvalý trávny porast.

Ďalším možným riešením by  bolo,  zohľadniť  priamo  všetky  uvedené
skutočnosti,  a  to  hlavne  že  mnohé  evidované  vinice  neslúžia  ako
produkčné vinice, nemajú charakter viníc, sú zdevastované, vyklčované a
sčasti  prestarnuté  a  na  základe  toho  udeliť  súhlas  s  odňatím
poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v záujme
územného rozvoja obce.

86/98



Územný plán mesta Svätý Jur - textová a tabuľková časť

Prílohy:
B.17.5.5.8Tabuľka  perspektívneho  použitia  poľnohospodárskej  pôdy  na

lokalite E
B.17.5.5.9Výkres vyhodnotenia PPF v lokalite E
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B.17.5.6 Lokalita  ER(  mimo  pozemkových  úprav),  ER  PU(  vrámci  pozemkových
úprav, kde vlastníci sú totožní) (Polkoráby)
B.17.5.6.1Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy

z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.
Územie  pre  navrhovanú  výstavbu  rodinných  domov  sa  nachádza  na

juhozápadnom okraji mesta Svätý Jur na južných svahoch Malých Karpát.
Z juhu  susedí  s lokalitou  E   Okolitá  zástavba  -  výlučne  rodinné
jednopodlažné domy s obývateľným podkrovím -  je typická pre okrajovú
polohu mesta. V severozápadnej častí sú navážky kamenia z vinohradov
prerastené kroviskami.

Posudzované územie sa nachádza v klimatickom regióne veľmi teplom,
suchom, nížinnom až teplom, mierne suchom pahorkatinovom. Na poľnoh.
pôde je pôdoznalecky určená bonitovaná pôdne - ekologická jednotka 174
03. Na jej základe sú vyhodnotené pôdne vlastnosti:

- Pôdotvorný typ: kambizem antropogénna - rigolovaná
-  Pôdotvorný  substrát:  horniny  kryštalinika  a  silne  kremité  horniny,

svahové hliny so skeletom z nekarbonátových hornín
- zrnitosť: stredne ťažké pôdy -ľahšie, ľahké pôdy svahovitosť: 7 - 12°,

stredný svah
- skeletovitosť:  pôdy bez skeletu a slabo skeletovité pôdy hĺbka pôdy:

hlboká až stredne hlboká pôda
- expozícia: východ - západ, juh, sever
Pôdy sú silno  erodovateľné.  Za predpokladu  obnaženého povrchu je

priemerný ročný erózny odnos 16 - 5 m3/ha zeminy. Vplyvom nesprávneho
resp.  nedostatočného  obrábania  (zdevastované,  vyklčované,  zväčša
neobrábané a sčasti  zastaraným kolíkovým spôsobom pestované vinice)
sa zvyšuje predpoklad erózneho odnosu zeminy.

B.17.5.6.2Vyhodnotenie  predpokladaného  odňatia  poľnohospodárskej
pôdy poľnohospodárskej výrobe.

 Predpokladá  odňatie  pre  ER-1,6035  ha,  ER  PU-  1,1978  ha  mimo
zastavaného územia obce k 1.1.1990. Hranica zastavaného územia obce
je prevzatá z odtlačkov katastrálnych máp k 1.1.1990.

Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách
odňatia poľnoh. pôdy poľnoh. výrobe uvádzame v tabuľkách.

B.17.5.6.3Kultúry  a  bonitované  pôdne  -  ekologické  jednotky  v zábere
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Bonitovaná jednotka je na celej vyhodnocovanej ploche 174 03.

B.17.5.6.4Funkčné využitie riešeného územia 
V lokalite sa navrhujú  plochy pre bytovú výstavbu. Na ploche pre ER-

2,26  ha,  ER  PU-  1,2098  ha.  Do  bytovej  výstavby  sú  započítané  celé
stavebné  parcely,  z  čoho  sa  predpokladá  orientačne  40  %  zastavanej
plochy. Zvyšok 60 % môže byť perspektívne využitý ako PPF (záhrada,
vinica, trvalý trávny porast).

B.17.5.6.4.1Princípy zástavby
Budú dané podrobnejšov dokumentáciou.

B.17.5.6.5Užívatelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy v zábere PPF.
V lokalite ER sú užívateľmi ako aj  vlastníkmi predmetných pozemkov

súkromníci. Územie v lokalite ER je mimo pozemkových úprav. V lokalite
ER PU sú užívateľmi ako i vlastníkmi pozemkov tiež súkromníci. Územie
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v lokalite ER PU  je v rámci pozemkových úprav, ale vlastníci pozemkov sú
totožní. 

B.17.5.6.6Odvod  za  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Odvod  za  predpokladané  odňatie  poľnoh.  pôdy,  ktorý  je  príjmom
Štátneho fondu ochrany a zveľadenia PPF sme vypočítali podľa Nariadenia
vlády č.152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za predpokladané
odňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF. 

Výpočet uvádzame v tabuľke.
Výsledný celkový predpokladaný odvod v riešenom území Zastavovacej

štúdie časti ER a ER PU  Polkoráby - Svätý Jur za odnímanú poľnoh. pôdu
mimo zastavaného územia obce k 1.1.1999 o výmere 2,8013 ha vychádza
1 183 127 Sk.

B.17.5.6.7Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.

 Celé  riešené územie sa  nachádza mimo zastavaného územia obce.
Zjavná je snaha čo najmenej narúšať organizáciu poľnoh. pôdneho fondu a
poľnoh. výroby.

V záujme územného rozvoja sa predpokladá i odňatie viníc . Vinice sú
chránené v zmysle Zákona NR SR č.332/1996 o vinohradníctve a vinárstve
a  o  zmene zákona  č.  61  /1964  Zb.  o  rozvoji  rastlinnej  výroby  v  znení
zákona č.13211989 Zb. a tiež v zmysle zákona SNR č. 307/1992, §7 O
ochrane  poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu.  I  nariadenie  vlády  SR
č.64/1998,  ktorým  sa  vyhlasuje  záväzná  časť  územného  plánu  VÚC
Bratislavský kraj, zaväzuje rešpektovať a zachovať krajinný obraz Malých
Karpát  a  nemeniť  vinohrady  na  plochy  s  funkciou  bývania.  V  okolí
sídelného  útvaru  Svätý  Jur  je  však  takmer  nemožné  nájsť  súvislejšiu
plochu na bytovú výstavbu bez viníc. V celom katastrálnom území Svätý
Jur je vysoké zastúpenie  viníc (35,8  %).  Predpokladané  odňatie  viníc z
PPF v prospech bytovej výstavby sa pri definitívnom odňatí zníži cca o 60
% a možno aj o viac, pretože zastavanosť môže byt' aj nižšia ako 40 %,
najmä v prípade veľkých navrhovaných stavebných parciel. 

I keď sa jedná o vinohradnícku oblasť, mnohé pozemky zaznamenané v
katastri  podľa  najnovšej  evidencie  nehnuteľnosti  ako  vinice  majú  v
skutočnosti charakter neplodných a neobrábaných plôch.

Do riešeného územia nezasahujú vymedzené územia ochrany prírody.

Prílohy:
B.17.5.6.8Tabuľka  perspektívneho  použitia  poľnohospodárskej  pôdy  na

lokalite ER, ER PU
B.17.5.6.9Výkres vyhodnotenia PPF v lokalite ER, ER PU
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B.17.5.7 Lokalita F (Neštich)
B.17.5.7.0.1Zhodnotenie  predpokladaného  odňatia  poľnohospodárskej  pôdy

z PPF 
Z hľadiska  poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu  a  poľnohospodárskej

výroby je riešené územie súčasťou obce Svätý  Jur. 
Expozícia územia je východ a juhovýchod so svahom od mierneho (70)

až  po  výrazný  (180).  Vzhľadom  na  popisované  vlastnosti
poľnohospodárskej pôdy, s dôrazom na vysokú svahovitosť územia sa na
pôdach vyskytuje silná erodovateľnosť a pôdy sú veľmi silno erodované. 

Na poľnohospodárskej pôde (uvažovanej na predpokladané odňatie) nie
sú vykonané opatrenia ku zvýšeniu intenzity poľnohospodárskej výroby a
nenachádzajú  sa  tu  ani  žiadne  objekty  poľnohospodárskej  výroby.
Hydromelioračné práce nie sú v riešenom území zabudované.

Celková  plocha  lokality  je  1,5424ha.  Z navrhovaného  záberu  PPF
1,2762ha je 1,2762ha mimo zastavané územie (100%).

B.17.5.7.0.2Vyhodnotenie  predpokladaného  odňatia  poľnohospodárskej  pôdy
poľnohospodárskej výrobe.

Riešené územie, ktorým sa táto štúdia zaoberá sa nachádza v katastri
Svätý  Jur  a  zaberá  celkovo  1,7924  ha,  z čoho  poľnohospodárska  pôda
v zastavanom  území  obce  predstavuje  0,25  ha  –  (intravilán).
Poľnohospodárska  pôda  v nezastavanom  území  obce  je  1,2762  ha,  a
nepoľnohospodárska pôda predstavuje 0,2662 ha.

Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách,
týkajúcich sa odňatia poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe
pri realizácii urbanisticko-architektonického zámeru je v priloženej tabuľke.

B.17.5.7.1Kultúry  a  bonitované  pôdne  -  ekologické  jednotky  v zábere
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Pre  účely  obytnej  zástavby  formou  rodinných  domov  sa  na
vyhodnocovanej lokalite   mimo zastavaného územia  zaberá 1,2762 ha.
Na zábere mimo zastavaného územia obce sa podieľajú vinice výmerou
1,2762 ha.

Bonitová  pôdno ekologická  jednotka  tejto  lokality  je 280 03.

B.17.5.7.2Funkčné využitie riešeného územia
Podlokalita č. 1 : Obytná zástavba formou rodinných domov
Podlokalita  č.  2  :  Budovanie  komunikácií,  chodníkov  a  koridorov

technickej infraštruktúry.

B.17.5.7.3Užívatelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy.
Vlastníkmi  poľnohospodárskych  pozemkov  navrhovaných  štúdiou  pre

účely  obytnej  zástavby  sú  súkromníci,  Rímsko-katolícky  farský  úrad  a
súkromné spoločnosti. Niektoré parcely nemajú založený list vlastníctva, t.j.
nie sú zatiaľ majetkovo vysporiadané. Zoznam jednotlivých parciel, ktorých
sa táto štúdia týka a ich vlastníkov je v tabuľke

B.17.5.7.4Odvod  za  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Odvod  za  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy  z PPF,  ktorý  je  príjmom
Štátneho  fondu  ochrany  a  zveľaďovania  PPF,  je  vypočítaný  podľa
nariadenia  vlády  č.  152/1996  o  základných  sadzbách  za  odňatie
poľnohospodárskej pôdy z PPF. 

Výpočet uvádzame v tabuľke. 
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Výsledný celkový predpokladaný odvod za odnímanú poľnohospodársku
pôdu mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990 o výmere 1,2762 ha je 63
810.-Sk.

B.17.5.7.5Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.

Riešené územie sa nachádza v okrajovej  časti  mesta,  na hranici
zastavaného územia obce,  (podľa  ÚPD k  1.1.1996)  a susedí s obytným
prostredím.  Nenarúša  preto  organizáciu  PPF.  Podstatnú  časť  riešeného
územia  tvoria  vinice,  založené  v roku  1974.  Ide  teda  o  vinice,  ktoré  sú
z hľadiska veku staré, vhodné na likvidáciu. S rekonštrukciou týchto viníc
majiteľ  neuvažuje.  Produkčná schopnosť pôd riešeného územia je veľmi
nízka, erodovateľnosť pôd je veľmi silná.

Na  poľnohospodárskej  pôde  (uvažovanej  na  predpokladané
odňatie)  nie  sú  vykonané  opatrenia  ku  zvýšeniu  intenzity
poľnohospodárskej  výroby  a  nenachádzajú  sa  tu  ani  žiadne  objekty
poľnohospodárskej  výroby.  Z navrhovaného  zábery  PPF  1,2762  ha  je
1,2762 ha mimo zastavané územie a 0, 25 ha je v zastavanom území.

Prílohy:
B.17.5.7.6Tabuľka  perspektívneho  použitia  poľnohospodárskej  pôdy  na

lokalite F
B.17.5.7.7Výkres vyhodnotenia PPF v lokalite F
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B.17.5.8 Lokalita FR (Neštich)
B.17.5.8.1Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy

z PPF 
Z hľadiska  poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu  a  poľnohospodárskej

výroby je riešené územie súčasťou obce Svätý  Jur. 
Expozícia územia je východ a juhovýchod so svahom od mierneho (70)

až  po  výrazný  (180).  Vzhľadom  na  popisované  vlastnosti
poľnohospodárskej pôdy, s dôrazom na vysokú svahovitosť územia sa na
pôdach vyskytuje silná erodovateľnosť a pôdy sú veľmi silno erodované. 

Na poľnohospodárskej pôde (uvažovanej na predpokladané odňatie) nie
sú vykonané opatrenia ku zvýšeniu intenzity poľnohospodárskej výroby a
nenachádzajú  sa  tu  ani  žiadne  objekty  poľnohospodárskej  výroby.
Hydromelioračné práce nie sú v riešenom území zabudované.

Celková  plocha  lokality  je  2,0859  ha.  Z navrhovaného  záberu  PPF
1,7402 ha je 1,7402 ha  mimo zastavané územie (100%).

B.17.5.8.2Vyhodnotenie  predpokladaného  odňatia  poľnohospodárskej
pôdy poľnohospodárskej výrobe.

Riešené  územie  sa  nachádza  v katastri  Svätý  Jur  a  zaberá  celkovo
2,0859 ha. Poľnohospodárska pôda v nezastavanom území obce je 1,7402
ha , a nepoľnohospodárska pôda predstavuje 0,3457 ha.

Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovanej lokalite je
v priloženej tabuľke.

B.17.5.8.3Kultúry  a  bonitované  pôdne  -  ekologické  jednotky  v zábere
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Bonitová  pôdno ekologická  jednotka  tejto  lokality  je 280 03.

B.17.5.8.4Funkčné využitie riešeného územia
 Obytná zástavba formou rodinných domov ako výhľadová rezerva.

B.17.5.8.5Užívatelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy.
Vlastníkmi  poľnohospodárskych  pozemkov  navrhovaných  pre  účely

obytnej  zástavby sú súkromníci.  Zoznam jednotlivých parciel,  ktorých sa
táto štúdia týka a ich vlastníkov je v tabuľke

B.17.5.8.6Odvod  za  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Odvod  za  predpokladané  odňatie  poľnoh.  pôdy,  ktorý  je  príjmom
Štátneho  fondu  ochrany  a  zveľadenia  PPF  neboli  vypočítané,  pretože
lokalita FR je navrhovaná ako rezerva.

B.17.5.8.7Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.

Riešené územie sa nachádza v okrajovej  časti  mesta,  na hranici
zastavaného územia obce,  (podľa  ÚPD k  1.1.1996)  a susedí s obytným
prostredím.  Nenarúša  preto  organizáciu  PPF.  Podstatnú  časť  riešeného
územia  tvoria  vinice,  založené  v roku  1974.  Ide  teda  o  vinice,  ktoré  sú
z hľadiska veku staré, vhodné na likvidáciu. S rekonštrukciou týchto viníc
majiteľ  neuvažuje.  Produkčná schopnosť pôd riešeného územia je veľmi
nízka, erodovateľnosť pôd je veľmi silná.

Na  poľnohospodárskej  pôde  (uvažovanej  na  predpokladané
odňatie)  nie  sú  vykonané  opatrenia  ku  zvýšeniu  intenzity
poľnohospodárskej  výroby  a  nenachádzajú  sa  tu  ani  žiadne  objekty
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poľnohospodárskej  výroby.  Z navrhovaného  zábery  PPF  1,7402  ha  je
1,7402 ha mimo zastavané územie (100%).

Prílohy:
B.17.5.8.8Tabuľka  perspektívneho  použitia  poľnohospodárskej  pôdy  na

lokalite FR
B.17.5.8.9Výkres vyhodnotenia PPF v lokalite FR
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B.17.5.9 Lokalita G (Neštich)
B.17.5.9.1Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy

z PPF 
Z hľadiska  poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu  a  poľnohospodárskej

výroby je riešené územie súčasťou obce Svätý  Jur. 
Expozícia územia je východ a juhovýchod so svahom od mierneho (70)

až  po  výrazný  (180).  Vzhľadom  na  popisované  vlastnosti
poľnohospodárskej pôdy, s dôrazom na vysokú svahovitosť územia sa na
pôdach vyskytuje silná erodovateľnosť a pôdy sú veľmi silno erodované. 

Na poľnohospodárskej pôde (uvažovanej na predpokladané odňatie) nie
sú vykonané opatrenia ku zvýšeniu intenzity poľnohospodárskej výroby a
nenachádzajú  sa  tu  ani  žiadne  objekty  poľnohospodárskej  výroby.
Hydromelioračné práce nie sú v riešenom území zabudované.

Celková  plocha  lokality  je  0,405ha.  Z navrhovaného  záberu  PPF
0,405ha je 0,405ha  mimo zastavané územie (100%).

B.17.5.9.2Vyhodnotenie  predpokladaného  odňatia  poľnohospodárskej
pôdy poľnohospodárskej výrobe.

Riešené územie, ktorým sa táto štúdia zaoberá sa nachádza v katastri
Svätý  Jur  a  zaberá  celkovo   0,405  ha.  Poľnohospodárska  pôda
v nezastavanom území obce je  0,4023 ha,  a nepoľnohospodárska pôda
predstavuje 0,0027 ha.

Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách,
týkajúcich sa odňatia poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe
pri realizácii urbanisticko-architektonického zámeru je v priloženej tabuľke.

B.17.5.9.3Kultúry  a  bonitované  pôdne  -  ekologické  jednotky  v zábere
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Pre  účely  obytnej  zástavby  formou  rodinných  domov  sa  na
vyhodnocovanej  lokalite  zaberá  spolu  0,405   ha,  z čoho  je  mimo
zastavaného  územia   obce  0,405  ha,  t.j.  100  %.  Na  zábere  mimo
zastavaného územia obce sa podieľajú záhrady výmerou 0,264 ha t.j. 65
%, a trvalý trávnatý porast výmerou 0,1383 ha 34,1 % a zastavaná plocha
0,0027, t.j. 0,9 %.

Bonitová  pôdno ekologická  jednotka  tejto  lokality  je 280 03.

B.17.5.9.4Funkčné využitie riešeného územia
Obytná zástavba formou rodinných domov.
Do bytovej  výstavby sú započítané celé stavebné parcely,  z čoho sa

predpokladá orientačne 40 % zastavanej plochy. Zvyšok  (60 %) môže byť
perspektívne využitý ako PPF (záhrada, trvalý trávny porast).

B.17.5.9.5Užívatelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy.
Vlastníkmi poľnohospodárskych pozemkov sú súkromníci.

B.17.5.9.6Odvod  za  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Odvod  za  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy  z PPF,  ktorý  je  príjmom
Štátneho  fondu  ochrany  a  zveľaďovania  PPF,  je  vypočítaný  podľa
nariadenia  vlády  č.  152/1996  o  základných  sadzbách  za  odňatie
poľnohospodárskej pôdy z PPF. 

Výpočet uvádzame v tabuľke. 
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Výsledný celkový predpokladaný odvod za odnímanú poľnohospodársku
pôdu mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990 o výmere 0,4023 ha je 10
050.-Sk.

B.17.5.9.7Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.

Riešené územie sa nachádza v okrajovej  časti  mesta,  na hranici
zastavaného územia obce,  (podľa  ÚPD k  1.1.1996)  a susedí s obytným
prostredím.  Nenarúša  preto  organizáciu  PPF.  Podstatnú  časť  riešeného
územia tvoria záhrady a trvalý trávnatý porast. Erodovateľnosť pôd je veľmi
silná.

Na  poľnohospodárskej  pôde  (uvažovanej  na  predpokladané
odňatie)  nie  sú  vykonané  opatrenia  ku  zvýšeniu  intenzity
poľnohospodárskej  výroby  a  nenachádzajú  sa  tu  ani  žiadne  objekty
poľnohospodárskej  výroby.  Z navrhovaného  zábery  PPF  0,4023  ha  je
0,4023  ha mimo zastavané územie .

Prílohy:
B.17.5.9.8Tabuľka  perspektívneho  použitia  poľnohospodárskej  pôdy  na

lokalite G
B.17.5.9.9Výkres vyhodnotenia PPF v lokalite G
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B.18      HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁL  NYCH,  EKONOMICKÝCH,  
SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV  

Územný plán obce je navrhnutý na kapacity územia bez konkrétneho
ohraničenia  časovými  etapami.  Takto  navrhnutý  dokument  umožňuje
postupné napĺňanie zámerov po limity, ktoré by ešte nemali mať negatívne
dôsledky  na  vo  sfére  ekonomickej,  sociálnej  ani  environmentálnej.  Po
naplnení zámerov v územnom pláne je naopak predpoklad zvýšenia kvality
bývania, ekonomickej a sociálnej infraštruktúry bez záporného dopadu na
životné prostredie. 

B.18.1      Environmentálne dôsledky navrhovaného riešenia  
Navrhované  riešenie  z  environmentálneho  hľadiska  neprináša  pre

územie  žiadne  rizikové  faktory,  naopak  cieľom  je  zlepšenie  kvality
životného  prostredia  a  existujúcich  nepriaznivých  vplyvov.  K  naplneniu
tohto cieľa smerujú nasledujúce navrhované opatrenia:

 ochrana  kvality  ovzdušia  plynofikáciou  v  navrhovaných
rozvojových zámeroch

 ochrana  kvality  podzemných  vôd  dobudovaním  verejnej
kanalizácie

 ochrana  ornej  pôdy pred  eróziou  budovaním siete  plošných a
líniových prvkov vegetácie v krajine negatívny vplyv dopravy a
výroby zmierňovať vytváraním zelených bariér - vysoká zeleň

 minimalizácia  produkcie  odpadov  a  správne  zneškodňovanie
odpadov, likvidácia nepovolených skládok.

B.18.2      Ekonomické dôsledky navrhovaného riešenia  
Pri  uvažovanom náraste  počtu  obyvateľov v návrhovom období  bude

potrebné podporiť vznik nových pracovných miest v meste, aby sa predišlo
nepriaznivému vývoju zamestnanosti v meste.  K dosiahnutiu tohto cieľa by
sa  mali  vytvárať  podmienky  pre  stabilizáciu  existujúcich  aktivít  a  rozvoj
ďalších - najmä podporovať malé a stredné podnikanie ( najmä zamerané
na služby a remeselné činnosti). Dôležitým faktorom rozvoja, ktorý spätne
vplýva aj  na rozvoj ostatných funkčných zložiek a oblasti  života obce, je
vytváranie environmentálne priaznivejšej štruktúry hospodárstva, kde nie je
ťažiskom  primárna  výroba  (poľnohospodárskej  prvovýroby),  ale  skôr
aktivity terciárneho sektoru.

B.18.3      Sociálne dôsledky navrhovaného riešenia  
Navrhované riešenie samo osebe neprináša žiadne priame dôsledky pre

sociálnu  štruktúru  obyvateľstva,  demografický  vývoj  a  pod.  Na  druhej
strane možno konštatovať, že riešenie vytvára predpoklady pre flexibilné
reagovanie na rôznu dynamiku demografického vývoja a migrácie tým, že
počíta  s  dostatočnými  rezervami  rozvojových  plôch  aj  v  prípade
výraznejšieho nárastu počtu obyvateľov.

Tieto  skutočnosti  však  prostriedkami  územného  plánovania  nemožno
výraznejšie ovplyvniť. Rozhodujúci vplyv bude mať hospodárska politika a
propagačné aktivity obce, ako aj  regionálne a sektorálne politiky štátu  v
budúcnosti.

B.18.4      Územnotechnické dôsledky navrhovaného riešenia  
Navrhované  riešenie  predpokladá  lokalizáciu  novej  zástavby  na

vyhradených  plochách,  intenzifikáciu  jestvujúcej  štruktúry  a  prestavby  a
dostavby  objektov.  Tým  sa  zvýši  efektívnosť  využitia  územia  (nárast
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hustoty obyvateľov),  čo prináša zvýšené nároky na zásobovanie územia
energiami,  na udržanie úrovne hygieny prostredia a udržanie ekologickej
stability územia. Nové rozvojové plochy si vyžadujú výstavbu nevyhnutného
dopravného,  technického  a  sociálneho  vybavenia.  Realizácia  týchto
rozvojových zámerov si vyžiada zábery plôch PPF.

Plošné  nároky  navrhovaného  riešenia  rozvoja  obce  sú  prehľadne
vyznačené v grafickej časti dokumentácie, podrobnejšie zásady sú zrejmé
z jednotlivých kapitol tejto dokumentácie.

B.19      ZÁVÄZNÉ ČASTI  
Viď samostatnú prílohu „Záväzné a smerné časti“.
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C. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Všetky  doplňujúce údajoch územného plánu -  číselné údaje,  tabuľky,
prehľady,. grafy a iné údaje a ich zdroj sú uvedené priamo v texte.

D. DOKLADOVÁ ČASŤ

Po  skončení  prerokovania  návrhu  bude  priložená  k  dokumentácii  o
prerokúvaní.
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