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Textová časť územného plánu 
A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

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

A.1.1 Dôvody  

Dopĺňa sa kapitola: 
A.1.1.1 „Dôvody pre spracovanie zmien a doplnkov č.1 

Dôvodom pre zmeny a doplnky č.1 územného plánu mesta Svätý Jur bolo 
vytvorenie podmienok pre rozvoj obytného územia aj v lokalite Bratislavské 
Záhumenice, kde doposiaľ nebolo s takouto funkciou uvažované.“  

Ostatné ustanovenia kapitoly A.1.1 zostávajú nezmenené. 
A.1.2 Ciele  

Dopĺňa sa kapitola: 
A.1.2.1 „Ciele spracovania zmien a doplnkov č.1 

Cieľom zmien a doplnkov č.1 je včleniť územie Bratislavských Záhumeníc do 
funkčnej štruktúry obytného územia v nasledovných okruhoch: 

- zakomponovať investičný zámer do kontextu územia, koordinovať zámer s 
konkrétnymi danosťami územia a jeho obmedzujúcimi faktormi 

- stanoviť rozsah územia, ktoré je vhodné pre realizovanie zámeru v 
komplexných súvislostiach mesta a jeho krajinného kontextu 

- definovať zaťaženie územia uvažovaným zámerom a požiadavky na 
verejné a technické vybavenie, ktoré z realizácie zámeru vyplynú 

Hlavnými cie ľmi  riešenia je: 
- formovať prostredie lokality v kontinuite kultúrno-spoločenských a 

historických tradícií - vychádzať pri tomto formovaní z tradičnej mierky 
jestvujúcich štruktúr s dôrazom na jedinečný kontext územia 

- vhodnou organizáciou územia vytvoriť reguláciu jeho rozvoja smerom k 
priaznivej priestorovej koncepcii a k zamedzeniu nevhodnej živelnosti 

- vhodným využívaním funkčných plôch a ich priestorovou štruktúrou 
vytvoriť prívetivé životné prostredie pre ľudí, chrániť ich pred nepriaznivými 
vplyvmi 

- vytvoriť bezkolízne a kvalitné dopravné podmienky pripojenia územia, 
včítane statickej dopravy 

- pripojiť územie racionálne a kvalitne na technickú infraštruktúru 
Závermi týchto cie ľov  je: 
- definovanie polohy západnej neprekročiteľnej regulačnej čiary, ktorá je 

limitnou pre situovanie stavebných objemov v území (neprekročiteľná 
stavebná čiara) 

- definovanie spôsobu dopravného napojenia riešenej lokality na širšiu 
dopravnú infraštruktúru, vytipovanie súvislostí, ktoré bude neskôr potrebné 
riešiť podrobnejšie 

- definovanie urbanisticko architektonickej štruktúry, ktorá bude vhodná pre 
rozvoj riešenej lokality 

- definovanie podmienok, ktoré bude potrebné pre uvedené zámery 
dodržať“ 

Ostatné ustanovenia kapitoly A.1.2 zostávajú nezmenené. 
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A.2 VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE , AK EXISTUJE  

Na koniec kapitoly sa dopĺňa odstavec: 
„Územný plán mesta Svätý Jur bol schválený uznesením mestského 

zastupiteľstva č. XIV-2/3 zo 7.9.2004. Uznesením č. XIV-2/5 zo dňa 7.9.2004 
bolo prijaté VZN č.6/2004, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu 
mesta Svätý Jur s účinnosťou od 24.9.2004. V územnom pláne so zástavbou 
v území Bratislavské Záhumenice nebolo uvažované. Zmeny a doplnky č. 1 riešia 
zahrnutie lokality do obytného územia. Rozsah je upresnený v ďalších 
kapitolách.“ 

Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
A.3 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM A SO SÚBORNÝM STA NOVISKOM 

Dopĺňa sa kapitola: 
A.3.1 „Súlad zmien a doplnkov č.1 

Ako podklad pre spracovanie zmien a doplnkov boli urobené nasledovné 
kroky: 

• Zadanie pre spracovanie overovacej štúdie využitia územia Svätý 
Jur – Bratislavské záhumenice, spracoval Architektonický ateliér BP, 
2005. Zadanie bolo prerokované kompetentnými orgánmi a 
mestským zastupiteľstvom mesta Sv. Jur. 

• Overovacia štúdia využitia územia Bratislavské Záhumenice, 
spracoval Architektonický ateliér BP, 2006. Štúdia bola spracovaná 
na základe zadania s použitím týchto podkladov: 

o digitálna ortofotomapa/DTM © EUROSENSE s.r.o., 2003  
o Geologická a hydrogeologická štúdia, spracovaná firmou 

TRANSIAL spol. s r.o. v novembri 2005 
Štúdia bola prerokovaná s orgánmi štátnej správy a v Mestskom 

zastupiteľstve mesta Svätý Jur, kde k nej bolo dňa 14.02.2006 prijaté nasledovné  
> Uznesenie č. XXIX/2006 - MsZ schvaľuje: XXIX – 2/3 Hranice záujmového 

územia, vyznačené v situácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 
a ktoré bude riešené v návrhu zmien a doplnkov k Územnému plánu mesta Svätý 
Jur, lokalita Bratislavské záhumenice ako plocha s prevládajúcou funkciou 
bývania.< 

Toto uznesenie je v zmenách a doplnkoch v plnom rozsahu rešpektované.“ 

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 
B.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS  

Dopĺňajú sa odstavce: 
„Územie riešené Zmenami a doplnkami č.1 je vymedzené zo severnej strany 

časťou ulice Letohradská, z východnej strany mestskými hradbami, z južnej 
strany ulicou Krajinská, zo západu neprekročiteľnou stavebnou čiarou, ktorá bola 
upresnená v predchádzajúcich overovacích krokoch podľa priloženej grafickej 
časti.  

V súčasnosti je územie evidované v prevažnej miere ako vinice, čiastočne ako 
ostatné plochy a zastavané územie (pozri kapitolu o ochrane 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu). Územie je zanedbané, zmenou štruktúry 
užívania je devastované, podlieha eróziám. Bez kompletnej rekonštrukcie by 
nebolo možné použiť ho na jeho pôvodnú funkciu.“ 
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B.1.1 Prírodné podmienky  

Dopĺňa sa kapitola: 
B.1.1.6 „ Územie Bratislavských Záhumeníc 

Klimaticky ho radíme ku klimatickému okrsku T-2, ktorý charakterizujeme ako 
teplý, suchý s miernou zimou. priemerná ročná teplota je 9,6°C. V januári 
dosahuje teplota –2° C a v júli 20,1° C. Priemerný ročný úhrn zrážok 650 mm, s 
priemernou dĺžkou trvania snehovej pokrývky 40-60 dní. Rozloženie zrážok v 
rámci roku uvádza nasledujúca tabuľka.  

mesiac  I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  
zrážky (mm)  46  39  40  53  65  51  70  64  50  54  69  56  

Najväčšia intenzita zrážok pripadá na teplý polrok, kedy značná časť zrážok 
spadne formou krátkodobých lejakov, ktoré môžu priniesť až 70mm zrážok za 24 
hodín.  

Jedná sa o morfologicky členité územie s úklonom SZ-JV.  
Geologická stavba územia  

Geologicky je územie Malých Karpát budované kryštalinikom staršieho 
paleozoika. Konkrétne sa jedná o vrchnejší bratislavský tektonický segment. Z 
litologického hľadiska sa na lokalite vyskytujú granodiority a metamorfity. 
Metamorfity, patriace do bratislavského tektonického segmentu sú zastúpené 
filitmi, svormi, svorovými rulami, pararulami a pod.  

Granitoidné teleso je tvorené muskoviticko -biotitickými granitmi až 
granodioritmi,  patriacimi k takzvaným bratislavským granitoidom. Tieto sú v 
dôsledku hercýnskeho vrásnenia silne tektonicky rozrušené sériou zlomov s 
dominanciou SZ-JV smeru menej JZ-SV. U týchto granitov zároveň dochádza k 
intenzívnemu zvetrávaniu. Preto z pohľadu kompaktnosti horniny môžeme u 
všetkých typov skalných hornín rozlíšiť zvetralinový plášť, ktorého mocnosť 
kolíše. Najväčšie mocnosti sú zdokumentované v blízkosti tektonických línii.  

Zvetralinový plášť ležiaci na materskom žulovom masíve má charakter 
hrubozrných zaílovaných pieskov až štrkov. Tieto sedimenty sú základným 
stavebným materiálom piesčitých pôd v záujmovej časti územia.  

V dôsledku povrchovej erózie dochádza k premiestňovaniu hornín 
zvetralinového plášťa do nižšie položených častí údolí a sú hlavným stavebným 
materiálom deluviálnych sedimentov, v litologickom zastúpení hlinito kamenitých 
sutí, patriacich ku kvartéru. Ich mocnosť kolíše v závislosti od reliéfu terénu.  
Hydrogeologické pomery  

Hydrogeologické pomery sú odrazom geologickej stavby územia a možností 
obehu a dopĺňania zásob podzemných vôd. Hlavným a jediným zdrojom ich 
dopĺňania sú vo vyššie položených častiach pohoria Malých Karpát.  

Priepustnosť skalných hornín (granodioritov a kryštalických bridlíc) 
charakterizujeme ako puklinovú, lokálne puklinovo pórovú. Táto priepustnosť 
dominuje u hlbšie uložených kompaktných skalných hornín. Ich priepustnosť je 
však pomerne nízka. Plytšie uložené horniny kryštalinika (granity a kryštalické 
bridlice) podliehajú procesu zvetrávania. Ako prvé vyvetrávajú sľudy a živce. Tým 
sa ich charakter mení zo skalných hornín na kaolinizované (zaílované) 
hrubozrnné piesky až štrky s pórovou priepustnosťou. Z dôvodu zvýšeného 
obsahu ílovej zložky (vznikajúcej ako sekundárny produkt zvetrávania živcov) je 
priepustnosť týchto pieskov nízka a koeficient filtrácie kf sa pohybuje v rozmedzí 
rádu x.10-5 m/s. Takýto typ sedimentov prevláda v zóne zvetrávania, tzv. 
zvetralinového plášťa. Obdobne charakterizujeme priepustnosť u svahových 
proluviálnych sedimentov. U proluviálnych sedimentov môže byť priepustnosť 
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lokálne vyššia, v závislosti od stupňa vyplavenia ílovitej frakcie. Koeficienty 
filtrácie kf sa preto môžu pohybovať od x.10-4 – x.10-5 m/s. Celkovo preto 
môžeme všetky typy hornín zastúpených na lokalite charakterizovať ako slabo 
priepustné.  

Keďže je priepustnosť hornín kryštalinika veľmi nízka, viazaná na zóny 
tektonického a zvetralinového rozrušenia, k najintenzívnejšej infiltrácii do 
horninového prostredia dochádza najmä v zimnom období, v čase postupného 
roztápania snehovej pokrývky a v období dlhotrvajúcich zrážok s nízkymi úhrnmi. 
V tomto období prevláda podzemný odtok podieľajúci sa na zásobovaní 
puklinových a puklinovo-vrstevných prameňov hlbších obehov.  

V čase prívalových zrážok, vzhľadom na nízke priepustnosti horninového 
prostredia a reliéf terénu, sa prakticky celý odtok uskutočňuje povrchom. Pre celú 
oblas. kryštalinika Malých Karpát je preto typické, že v čase intenzívnych zrážok 
dochádza k splavovaniu veľkého množstva vegetáciou nespevnených pôd, skál a 
zemín, formujúcich výplň proluviánych kuželov.“  

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

B.2.1 Územný plán ve ľkého územného celku (ÚPN VÚC) Bratislavského región u 

Vypustiť celé znenie a nahradiť ho znením: 
„Územný plán veľkého územného celku bol schválený uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 27/1998 a jeho záväzná časť bola vyhlásená nariadením 
vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z.z.  

V priebehu času bola táto územnoplánovacia dokumentácia aktualizovaná 
zmenami a doplnkami. Zmeny a doplnky boli vypracované v roku 2000, ktoré boli 
schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 183/2001 a záväzná časť 
vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 336/2001 Z.z. a v roku 2003, 
ktoré boli schválené uznesením vlády Slovenskej republiky a záväzná časť 
vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky č.20/2003 Z.z.  

Bratislavský samosprávny kraj ako orgán územného plánovania v zmysle 
ustanovení §16 a §30 zákona č. 50/1975 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečil 
vypracovanie zmien a doplnkov 1/2005. V čase spracovania zmien a doplnkov 
č.1  k ÚPN mesta Svätý Jur sú tieto v rozpracovanosti“ 

B.2.1.1 záväzné regulatívy funk čného a priestorového usporiadania  

Vypustiť celé znenie a nahradiť ho znením: 
„ Pri riadení využívania a usporiadania územia kraja treba dodržať. tieto 

záväzné regulatívy:  
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 - Györ s dominantným centrom 
tvoreným hlavným mestom Bratislava ako jedným z centier tejto európskej 
rozvojovej aglomerácie,  

1.1.5 vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce medzi jednotlivými mestami, 
regiónmi a ostatnými aktérmi územného rozvoja v Slovenskej republike a 
okolitých štátoch s využitím väzieb medzi jednotlivými sídlami a väzieb sídelných 
systémov v euroregiónoch a ďalších oblastiach cezhraničnej spolupráce,  

1.1.6 podporovať vytvorenie homogénneho bratislavsko - trnavsko - 
nitrianskeho ťažiska osídlenia medzinárodného významu s prepojením na 
najvyššiu európsku polycentrickú sústavu aglomerácií a miest,  
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1.1.7 zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení 
medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú 
sídelnú sieť,  

1.1.8 formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni prostredníctvom 
regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 
jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových 
osí a vidieckych priestorov,  

1.2 riešiť kraj v principiálnom členení na funkčné územné celky, ktoré sú v 
zásade totožné s administratívnymi územiami okresov, a to na:  

1.2.3 okres Pezinok (malokarpatský funkčný celok), 
1.3 podporovať vytvorenie sídelných rozvojových pólov Bratislavského kraja s 

cieľom decentralizácie bývania obyvateľstva a pracovných príležitostí, a to do  
1.3.1 regionálnych rozvojových pólov mesta Bratislavy,  
1.3.2 terciárnych rozvojových centier, 
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 Bratislavu - mestskú časť Rača,  
1.5 rozvíjať ako terciárne rozvojové centrá s komplexnou vybavenosťou a 

cezregionálnou pôsobnosťou mestá Malacky, Pezinok, Modra a Senec, 
1.6 podporovať územný rozvoj v zásade v smere sídelných rozvojových osí pri 

doteraz uplatňovanom radiálnom systéme v smere  
1.6.2 malokarpatskom cez Pezinok - Modru na Trnavu, 
1.7 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvoriť rovnocenné 

životné podmienky obyvateľov,  
1.7.1 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve 

založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a 
kultúrnohistorických a urbanisticko-architektonických daností,  

1.7.2 zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z 
pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, 
zachovávať historicky utváraný typ zástavby obcí (vinohradnícky, 
poľnohospodársky na Záhorí, v Podunajskej nížine a pod.) a zohľadňovať 
národopisné/etnické špecifiká zástavby jednotlivých obcí (slovenské, maďarské, 
chorvátske, nemecké),  

1.7.3 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a 
krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, 
prípadne 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 v obciach pričlenených k 
mestám (najmä k Bratislave),  

1.15 podporovať budovanie rozvojových osí, a to:  
1.15.1 prvého stupňa: Bratislava - Modra - Trnava - Žilina, záhorská rozvojová 

os Bratislava - Malacky – Kúty - štátna hranica s Českou republikou,   
2. V oblasti rozvoja rekreácie a cestovného ruchu  
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2.1 usmerňovať funkčno - priestorový subsystém cestovného ruchu a 
rekreácie v zhode s prírodnými (Dunaj, Malé Karpaty) a civilizačnými danosťami 
a v súbežnom zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja najmä Bratislavy na 
každotýždennú a koncotýždennú rekreáciu, ako aj účastníkov širšej aj 
cezhraničnej turistiky na poznávaciu a rekreačnú turistiku,  

2.3 podporovať okolo Bratislavy vytvorenie funkčno - priestorového systému 
prímestskej rekreácie, 

2.4 podporovať prepojenie rekreačného prostredia pri Dunaji s Malými 
Karpatmi priečnym pásom cez Podunajskú nížinu v trase Hamuliakovo - Ivanka 
pri Dunaji - Svätý Jur - Limbach v strede s rekreačnou zónou Ivanka pri Dunaji, 
Most na Ostrove a Zálesie, na ktorej území sa tento pás križuje s rekreačným 
pásom pozdĺž Malého Dunaja; v rámci priečneho pásu sa zabezpečí značná časť 
nárokov obyvateľov východných štvrtí Bratislavy a súčasne sa vytvorí žiaduci 
ekologicky významný zelený pás,  

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

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 (platí pre všetky 
priestory, nielen vo vzťahu ku chráneným územiam); pri zabezpečení prostredia 
pre rekreáciu a turistiku vychádzať zo zásady vytvárať rekreačné krajinné 
(územné) celky,  

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

2.8 prepojiť dôslednejšie ciele poznávacieho a rekreačného turizmu,  
2.9 podporovať okolo Bratislavy vytvorenie funkčno - priestorového systému 

prímestskej rekreácie,  
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  
3.1 rešpektovať poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci 

urbanistický rozvoj kraja definovaný v záväznej časti územného plánu veľkého 
územného celku, 

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

3.3 podporovať dobudovanie prvkov regionálneho územného systému 
ekologickej stability výsadbou plošnej a líniovej zelene, prirodzeným spôsobom 
obnovy a pod. v regionálnych biocentrách ... Malé Karpaty ...,  

 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.; na tento účel treba 
vyňať časť pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,  
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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, prípadne 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 aj umelo založených stanovíšť (zaplavené ťažobné jamy, rybníky a pod.) 
ponechať vývoj bez zásahu,  

3.6 zabrániť ďalšej monokulturizácii prvkov územného systému ekologickej 
stability - pri jednotlivých prvkoch územného systému ekologickej stability podľa 
potreby zabezpečiť obnovu pôvodného druhového zloženia - lúk, lesných 
ekosystémov a pod.,  

3.7 prispôsobovať vedenie trás dopravnej a ostatnej technickej infra.truktúry 
mimo komplexov lesov, aby sa netrieštili, prípadne ich okrajom,  

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

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),  

3.11 vytvoriť pufrovacie zóny v okolí jednotlivých biocentier a biokoridorov zo 
zatrávnených zón ponechaných sukcesii, 3.16 regulovať intenzitu 
poľnohospodárskej výroby v ochranných zónach prvkov územného systému 
ekologickej stability,  

3.13 eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky 
územného systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných 
exhalácií, poľnohospodárskej chemizácie, znečistenia vodných tokov a pod.), 

3.15 odstrániť skládky odpadu lokalizované v územiach prvkov územného 
systému ekologickej stability,  

3.16 regulovať intenzitu poľnohospodárskej výroby v ochranných zónach 
prvkov územného systému ekologickej stability,  

3.17 regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky územného 
systému ekologickej stability a na územiach osobitnej ochrany prírody,  

3.18 zlepšiť štruktúru využitia zeme výsadbou plôch krajinnej a verejnej 
zelene; na výsadbu verejnej zelene v plnej miere využiť nepoužívané plochy 
pozdĺž antropogénnych líniových prvkov - cesty, hranice honov, kanály a pod.,  

3.19 vytvoriť súbor remízok slúžiacich ako refúgiá živočíchov v otvorenej 
poľnohospodárskej krajine; pri výsadbe zelene podporovať výber prirodzených 
spoločenstiev,  

3.20 zabezpečiť revitalizáciu tokov a sprietočnenie mŕtvych ramien a oživiť 
monotónnu poľnohospodársku krajinu,  
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3.21 budovať sieť sledovacích, dokumentačných a výskumných staníc 
(stanovíšť) v blízkosti, prípadne v areáloch nadregionálnych biocentier a 
biokoridorov,  

3.22 zabezpečiť územnú ochranu všetkým chráneným územiam,  
3.23 v záujme zachovania prírodného, kultúrneho a historického dedičstva 

vylúčiť urbanistické zásahy v chránených vinohradníckych honoch uvedených v 
prílohe zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a na trvalo 
obhospodarovaných vinohradníckych plochách na území južného svahu Malých 
Karpát ako územia jedinečného z hľadiska prírodných podmienok a územia 
rozhodujúceho pre slovenské vinohradníctvo, 

3.24 zabezpečiť územnú ochranu malokarpatských lesov a alúvia rieky 
Morava a Podunajska s presne vymedzeným funkčným využitím, 

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrnohistorického dedičstva  
4.1 zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji územia pamiatkovej 

rezervácie Svätý Jur, pamiatkových rezervácií (Bratislava, Veľké Leváre), 
pamiatkových zón (Bratislava - CMO, 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 so 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,  

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,  

4.3 rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené 
kultúrne pamiatky, vyhlásené urbanistické súbory (mestské pamiatkové 
rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma) a súbory navrhované na 
vyhlásenie, 

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

4.6 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé 
etnokultúrne a hospodársko-sociálne celky a prírodno-klimatické oblasti,  

4.7 uplatni. a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu sídel mestského a 
malomestského charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia vrátane rurálnej 
štruktúry v rozptyle,  

4.8 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, historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom 
vymedzenom území).   

5. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry  
5.1. rešpektovať, prípadne rezervovať koridory železnice medzinárodného 

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

5.1.2. trať č. 120 Bratislava - Žilina a trať Bratislava - Petržalka – štátna 
hranica s Rakúskom (C-E63), 
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5.4. podporovať zámer vytvorenia integrovaného dopravného systému - 
Bratislavskú integrovanú dopravu (BID) spolu s Hlavným mestom Slovenskej 
republiky Bratislava a Trnavským samosprávnym krajom a pre tento účel: 

5.4.1. rešpektovať a chrániť existujúce a navrhované koridory železničných 
tratí na území mesta Bratislavy a prímestských okresov pre nosný dopravný 
systém bratislavského regiónu na báze železničnej taktovej dopravy (typ S-Bahn, 
rýchlodráha) s možnosťou zahustenia zastávok na príslušných železničných 
tratiach, 

5.5. podporovať zámer vytvorenia integrovaného dopravného systému - 
Bratislavskú integrovanú dopravu s výhľadovou možnosťou jej integrácie s 
rakúskou integrovanou dopravou, dopravnými systémami Juhomoravského kraja 
a župou Györ – Moson - Sopron a za tým účelom rešpektovať a chrániť koridory 
príslušných železničných tratí, 

5.14. rezervovať koridor pre rýchlostnú komunikáciu R7 - Južný cestný ťah, 
R11,5/100 (ďaleký výhľad R 22,5/100) v trase: križovatka nultého okruhu - 
Rovinka obchvat juhom - Dunajská Lužná obchvat juhom – hranica 
Bratislavského kraja s Trnavským krajom, 

5.15. rezervovať koridory pre cesty, obchvaty a prieťahy ciest pri sídlach, 
5.15.3. Pezinok - Vinosady . Modra obchvat II/502 C11,5/70 resp. MZ 14/60, 
5.16. rezervovať výhľadový koridor pre nultý dopravný okruh okolo Bratislavy 

od križovatky D2 x D4 v Bratislave - mestská časť Jarovce a ďalej smer nový 
most cez Dunaj, Rovinka, Most pri Bratislave, Ivanka pri Dunaji, východne od 
Bratislava - mestskej časti Vajnory pozdĺž Šurského kanála, tunel pod Karpatmi, 
Marianka, napojenie na cestu I/2. Od cesty I/2 pokračovať s návrhom výstavby v 
smere k diaľnici D2 južne od Stupavy a k ceste II/505. Ďalej pokračovať vo 
výhľade do Bratislavy - mestskej časti Devínska Nová Ves súbežne so 
železničnou traťou na štátnu hranicu s Rakúskom s výstavbou nového mostu a 
hraničného priechodu cez rieku Moravu. Prípadná výhľadová realizácia úseku 
nultého okruhu od cesty II/505 po štátnu hranicu s Rakúskom je podmienená 
výsledkami posúdenia vplyvu trasy nultého okruhu na životné prostredie podľa 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní 
vplyvu na životné prostredie v znení neskorších predpisov, 

5.19. pre úsek trasy nultého dopravného okruhu okolo Bratislavy v dotyku so 
súčasnými vzletovými a pristávacími dráhami, ako aj s navrhovanou vzletovou a 
pristávacou dráhou letiska generála M. R. Štefánika Bratislava – Ivanka 
rezervovať priestory pre potrebné technické riešenie tak, aby nenastala kolízia 
medzi požiadavkami prevádzky letiska a cestnej dopravy (podtunelovanie, 
zapustenie, prekrytie a pod.), 

6. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry  
6.3 rešpektovať koridory existujúcich a navrhovaných vedení,  
6.10 venovať zvýšenú pozornosť ochrane vodných zdrojov, najmä 

veľkokapacitných,  
6.12 na úseku verejných vodovodov 
6.12.1 zvyšovať spoľahlivosť zásobovania pitnou vodou rozširovaním 

diverzifikácie zdrojov, využívaním vzájomného prepojenia zdrojov podzemnej a 
povrchovej vody a budovaním vodárenských dispečingov, 

6.12.2 zavádzať opatrenia na znižovanie strát vody, orientovať investície na 
rekonštrukciu diaľkovodných potrubí a vodovodných sietí, 

6.12.3 zabezpečovať podľa návrhu plánu územného rozvoja a z neho 
vyplývajúcich potrieb prípravu zdrojov vody tak, aby sa docielil súlad medzi 
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rozvojom vodného hospodárstva, ochranou prírody a ekologickou stabilitou 
územia, 

6.12.4 znižovať straty vody a tým i prevádzkové náklady, 
6.13 na úseku verejných kanalizácií v súlade s Koncepciou vodohospodárskej 

politiky Slovenskej republiky do roku 2005 zabezpečiť ochranu podzemných 
zdrojov vody a iných vôd budovaním kanalizácií a ČOV predovšetkým so 
zreteľom na: 

6.13.1 odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, čím sa 
zníži veľký podiel obyvateľstva na znečisťovaní povrchových a podzemných vôd, 

6.13.2 rozvoj odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v jednotlivých 
obciach v súlade s novými majetkoprávnymi a hospodárskymi podmienkami a v 
súlade z toho vyplývajúcimi novými koncepciami budovania verejných kanalizácií 
a čistiarní odpadových vôd s cieľom: 

6.13.2.1 znižovať rozdiel medzi podielom odkanalizovaných obyvateľov a 
podielom zásobovaných obyvateľov pitnou vodou, 

6.13.2.2 zvyšovať úroveň v odkanalizovaní miest a obcí v súlade s 
požiadavkami legislatívy EÚ, 

6.13.2.3 zosúladiť postupne prevádzkovanie existujúcich kanalizácií a čistiarní 
odpadových vôd s požiadavkami súčasnej legislatívy v obciach, resp. 
aglomeráciách nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov (EO) do 31.12.2010 a od 2 
000 do 10 000 EO do 31.12.2015, 

6.13.2.4 budovať postupne verejné kanalizácie s mechanicko - biologickým 
čistením odpadových vôd v sídlach, resp. aglomeráciách s počtom nad 2 000 do 
10 000 EO do 31.12.2015, 

6.13.2.7 budovať súbežne kanalizácie s mechanicko – biologickým čistením v 
menších obciach, ktoré sa nachádzajú vo vodohospodársky citlivých oblastiach, 

6.14 presadzovať uplatnením energetickej politiky SR, regionálnej energetickej 
politiky a využitím kompetencie miestnych orgánov samosprávy budovanie 
kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla a tam, kde je to ekonomicky a 
environmentálne zdôvodniteľné, udržať a inovovať už vybudované systémy s 
centralizovaným zásobovaním obyvateľstva teplom, 

6.15 utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných 
a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej 
energetike, 

7. V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva  
7.2 zabezpečiť postupnú sanáciu, prípadne rekultiváciu nevyhovujúcich 

skládok odpadov a starých environmentálnych záťaží do roku 2005,  
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,  

7.4 riešiť výhľadovo zneškodňovanie odpadov skládkovaním v kraji najmä 
výstavbou regionálnych veľkokapacitných skládok odpadov,  

7.5 doriešiť zneškodňovanie odpadov zo zdravotníckych zariadení na území 
kraja,  

7.6 zabezpečiť lokality na výstavbu zariadení na zneškodňovanie, recykláciu, 
dotrieďovanie a kompostovanie odpadov,  

7.7 zabezpečiť na území kraja plochy pre plánovaný systém kontajnerizácie 
na nakladanie s nebezpečným odpadom a sieť recyklačných stredísk 
nebezpečných odpadov v etape rokov 1997 . 2000.  
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B.2.2 Územný plán VÚC Bratislavský kraj – Zmeny a d oplnky r.2002  

Zrušiť túto kapitolu 
B.2.2.1 záväzné regulatívy funk čného a priestorového usporiadania 

Zrušiť túto kapitolu 
B.2.3 Ďalšie východiskové dokumentácie  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.3 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ , SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY  

B.3.1 Demografické údaje  

V kapitole 3.1.3 Predpokladaný vývoj vypustiť posledný odsek a nahradiť ho 
nasledovne: 

„ Analýzou územných možností, potenciálu územia a jeho limitov ako aj 
environmentálnej rovnováhy je možné predpokladať vývoj mesta Svätý Jur 
smerom ku kapacite okolo 6800 obyvateľov. Uvažovaný prírastok je teda cca do 
2000 obyvateľov.“ 

Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.3.2 Bývanie  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.4 RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZ ŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZA ČLENENIE RIEŠENEJ 

OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.5 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA  

B.5.1.1 Historický vývoj 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.5.1.2 Charakteristika sú časného stavu 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.5.1.3 Návrh riešenia 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.  
B.5.1.3.1 Polohy vyžadujúce podrobnejšie riešenie 

Vypustiť celé znenie a nahradiť ho znením: 
„Prehlbujúcou dokumentáciou na úrovni územného plánu zóny bude potrebné 

preveriť nasledovné lokality: 
- centrálnu mestskú zónu 
- rekreačný areál Panónsky  háj 
minimálne urbanistickou štúdiou je potrebné preveriť lokality: 
- Bratislavské Záhumenice 
- Pezinské Záhumenice 
- Kačačnice 
- Žabky 
- Polkoráby 
- Zuby 
- Priemyselný areál 
- rekreačná oblasť Jozefkovo údolie 
- Mikovínyho ulica   
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- všetky ďalšie dielčie lokality, u ktorých je potrebné preukázať vhodnosť 
zástavby, alebo spôsob koordinácie navrhovanej zástavby  obmedzujúcimi 
faktormi územia.“ 

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

B.6.1 Obytné územia  

B.6.1.1 Všeobecná charakteristika 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.6.1.2 Bývanie a vybavenos ť 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.6.1.2.1 Územie MPR 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.6.1.2.2 Ostatné polohy sídla 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.6.1.2.3 Detaily riešenia niektorých obytných a vy bavenostných priestorov s ich 

charakteristikou : 

Na záver tejto kapitoly pridať text: 
„ – lokalita Bratislavské Záhumenice  - lokalita nadväzuje na zastavané 

územie mesta, uvažovaná funkčná náplň územia je bývanie. Determinantom 
riešenia lokality sú podmienky, ktoré by zabezpečili architektonicky vhodné 
zakomponovanie konkrétnych objektov do obrazu krajiny so snahou o 
revitalizáciu zelene aj so stanovením kompozičných kritérií z hľadiska pôsobenia 
zástavby v území, s dodržaním zásad ochrany kultúrno-historického dedičstva, 
regulatívov a limitov zástavby, technickej infraštruktúry, dopravnej obsluhy. 

Zástavba Bratislavských Záhumeníc je situovaná medzi regulačné čiary, ktoré 
majú zabezpečiť vymedzenie priestoru zástavbou urbanizovaného. Východná 
regula čná čiara  približne sleduje trasu mestského opevnenia a to tak, aby bol 
pozdĺž neho vytvorený koridor široký 20m. V ňom bude vytvorený zelený pás 
s vodnou priekopou a trasa charakteru upokojenej komunikácie s preferenciou 
pešej a cyklistickej dopravy, s odpočinkovými bodmi. Tak budú aj zabezpečené 
podmienky ochrany národnej kultúrnej pamiatky - mestského opevnenia v 
rozsahu, ktorý stanoví odborný materiál "Zámer obnovy a prezentácie mestských 
hradieb". Západná regula čná čiara  bude v smere ďalej do svahu 
neprekročiteľná výstavbou - presnejšie trasovanie je zrejmé z grafickej časti. 

V území bude riešená aj verejná zeleň parkového charakteru, ktorá bude 
obsahovať aj plochy s ihriskami, športoviskami. 

Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s ur čením 
možného zastavania a únosnosti využívania územia - rodinné domy budú 
mať maximálne 1 nadzemné podlažie  plus podkrovie. Keďže ide aj o zástavbu 
do svahu, bude potrebné pri konkrétnych návrhoch rodinných domov vytvárať 
podmienky pre možnosť prípadného ďalšieho podlažia - čiastočne zapusteného, 
alebo mezonetovo posunutého, tak, aby architektúra citlivo rešpektovala terénne 
požiadavky a zároveň nevznikali nežiadúce hmotové prevýšenia nad úroveň 
upraveného terénu. Výrazne sa do obrazu prostredia zapíše aj zeleň, na ktorú 
bude v podrobnejšom riešení potrebné klásť dôraz. 

Prípustnos ť architektonického riešenia stavieb – keďže navrhované 
územie je v tesnom kontakte s jestvujúcou urbanistickou štruktúrou, historicky 
dotvorenou a determinovanou, ukazuje sa najvhodnejšie vychádzať z tejto 
štruktúry a rešpektovať ju. Definovanie charakteristických prvkov, ktoré by s ňou 
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neboli v konflikte: asi najvýraznejším takýmto momentom je šikmá strecha, ktorá 
sa v pôvodnej zástavbe vyskytuje v podobe sedla, alebo pultu so škridľovou 
krytinou. Tento moment je do takej miery charakteristický, že bude vhodné ho pri 
novej výstavbe rešpektovať.   

Lokalita potrebuje pre svoju konkretizáciu prehlbujúcu dokumentáciu, na 
úrovni urbanistickej štúdie, v podrobnejšej mierke do konkrétneho zamerania s 
potrebnými geologickými podkladmi, kde budú upresnené aj ekonomické bilancie 
územia. Súčasťou riešenia tejto štúdie bude aj riešenie koridoru 20m od hradieb 
a sadových úprav v území. 

Podmienky pre riešenie urbanistickej štúdie vyplývajúce zo stanoviska 
Slovenského vodohohospodárskeho podniku sú nasledovné: 

- v zmysle §49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách bude dodržané 
obojstranne 5,0 m ochranné pásmo od brehovej čiary Jurského potoka. Do 
ochranného pásma nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru, 
žiadne pevné stavby, oplotenia ani súvislú vzrastlú zeleň. Ďalej je 
potrebné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku 
k pobrežným pozemkom z dôvodov údržby a kontroly 

- prípadné križovania infraštruktúry s vodným tokom budú navrhnuté 
v súlade s STN 736822 – Križovanie a súbehy vedení s vodnými tokmi 

- všetky stavebné zámery v blízkosti toku a ochranného pásma budú 
konzultované so SVP š.p., Závod vnútorných vôd so sídlom v Šamoríne 

Ďalšie podmienky pre riešenie štúdie vyplývajúce zo stanoviska Krajského 
pamiatkového úradu Bratislava sú nasledovné: 

- podlažnosť pri pohľade od hradieb bude spĺňať podlažnosť prízemia a 
podkrovia s jednou využitou úrovňou (t. j. jednopodlažné podkrovie). 
Prípadné podpivničenie rodinných domov musí byť riešené tak, aby 
pivnica bola v pohľade vyzdvihnutá maximálne do 1/3 výšky prvého 
podzemného podlažia nad terén. 

- plánované urbanistické štúdie lokalít v OP MPR, u ktorých je potrebné 
preukázať vhodnosť zástavby, alebo spôsob koordinácie navrhovanej 
zástavby obmedzujúcimi faktormi územia, budú konzultované v 
rozpracovanosti s KPÚ BA a po dopracovaní predložené na KPÚ BA na 
vydanie záväzných stanovísk 

- spracované urbanistické štúdie zón pre lokality v OP MPR budú 
prerokované s KPÚ BA a po dopracovaní predložené KPÚ BA na vydanie 
záväzných stanovísk 

- urbanistická štúdia Bratislavských Záhumeníc bude doplnená o regulatív, 
týkajúci sa oplotení nových domových pozemkov, a to výšky a charakteru 
oplotení, s dôrazom na okolitú kultúrnu krajinu a jej reliéf a v záujme 
podporenia prírodného charakteru prostredia 

- urbanistická štúdia bude obsahovať regulatívy týkajúce sa garáží na 
stavebných parcelách 

- v urbanistickej štúdii Bratislavských Záhumeníc bude preukázaná miera 
zastavania 

- do urbanistickej štúdie Bratislavských Záhumeníc budú premietnuté tieto 
podmienky: 

o na nových stavebných parcelách bude riešená výsadba zelene s 
uprednostnením miestnych rastlinných druhov a kultúry vinohradu. 
Výsadba vysokej zelene na nových domových parcelách bude 
voľne krajinársky komponovaná. 
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o nová parcelácia riešeného územia v prípade radovej zástavby 
bude mať podobný charakter ako historická parcelácia vo Svätom 
Jure - nová zástavba bude mať vlastný komunikačný systém, 
komunikácie budú z hľadiska šírky riešené obdobne ako ostatné 
existujúce komunikácie na území OP MPR 

o nezastavané plochy domových parciel budú vytvárať možnosť 
výsadby vysokej zelene a kultúr viniča 

o oplotenia pozemkov budú riešené v materiálových alternatívach 
kamenných murovaných, omietnutých, drevených, klasických 
pletivových plotov, kovových a "zelených" plotov a nevylučuje sa 
kombinácia týchto materiálov 

o oplotenia v novej lokalite budú riešené tak, aby sa zabezpečil 
priehľad do zelene domových pozemkov 

o bude navrhnutá regulácia využitia územia, predovšetkým regulácia 
miery využitia pozemkov a stavieb na pozemku stanovením podielu 
zastavaných plôch, indexu podlažných plôch, koeficientu zelene, 
navrhnúť reguláciu ozelenenia (reguláciu organizácie zelene v 
území, podiel zelene na stavebnej parcele), regulácia lokalizácie 
stavieb na pozemku (stavebné, resp. uličné čiary), podlažnosť 
zástavby, regulácia napojenia stavieb na prístupové komunikácie a 
technické vybavenie, stanoviť princípy kompozície a stanoviť 
požiadavky na architektonické riešenie 

o exteriérový výraz stavieb rodinných domov a garáží bude evokovať 
vzhľad murovaných stavieb 

o ako strešná krytina rodinných domov a garáží bude použitá tvrdá 
strešná škridla zemitých farebných tónov od tehlovočervenej k 
hnedej farbe 

o vnímateľná povrchová úprava objektov bude omietka vo farebnej 
škále svetlých odtieňov klasických farebných tónov. Komíny nad 
úrovňou striech budú omietnuté 

o podhľady presahov striech budú vodorovné 
o v architektonickom stvárnení všetkých stavieb (rodinných domov, 

garáží, plotov) budú uplatnené kvalitné stavebné riešenia, vylučuje 
sa uplatňovanie cudzorodých historizujúcich a cudzorodých 
rustikálnych prvkov 

o KPÚ BA stanoví k všetkým výkopovým prácam v predmetnej 
lokalite na území OP MPR podmienky na ochranu archeologického 
kultúrneho dedičstva podľa § 36, § 38, § 39 pamiatkového zákona 
po predchádzajúcom predložení projektovej dokumentácie stavieb 
komunikácií, technickej infraštruktúry a domov stavebníkmi 

o v rámci urbanistickej štúdie Bratislavských Záhumeníc bude 
overený vzťah navrhovanej komunikácie a inžinierskych sietí k línii 
mestského opevnenia za dodržania maximálnej ochrany hmoty a 
výrazu národnej kultúrnej pamiatky -mestských hradieb a ich ďalšej 
prezentácie. Predmetná štúdia bude vypracovaná v mierke 1 :500. 
KPÚ BA požaduje, aby počas spracovania ÚPD bola táto 
prerokovaná v rozpracovanosti za účelom zabezpečenia a 
podmienok ochrany NKP a OP MPR 

o ku každej prípravnej a projektovej dokumentácii stavby na území 
OP MPR vydá KPÚ BA osobitné záväzné stanovisko podľa § 32 
ods.10 pamiatkového zákona.“ 
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B.6.2 Výrobné územia  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.6.3 Rekreačné územia  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.7 NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA , OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU , 

VÝROBY A REKREÁCIE . 

B.7.1 Požiadavky na riešenie bývania  

Vypustiť celé znenie a nahradiť ho znením: 
„Je potrebné v územnom pláne mesta vytvoriť podmienky pre rozšírenie 

možností bývania tak, aby sa dosiahol stav okolo 6800 obyvateľov. 
Výmera intravilánu k 1.9.1966 bola 115,7ha, zastavané územie v súčasnosti je 

155,3347 ha (informácie z MsÚ). 
Návrhom územného plánu bude zastavané územie rozšírené o nasledovné 

plochy: 
Pezinské Záhumenice (A1,2,3) 1,6512 ha 
Žebráky (B1) 0,7370 ha 
Kačačnice (C)  11,2381 ha 
medzi Krajinskou a železnicou (D) 12,2919 ha 
Polkoráby (E) 2,4929 ha 
Polkoráby (ER) 2,5600 ha 
Polkoráby v rámci pozemkových úprav (ER PU) 1,2098 ha 
Neštich (F) 1,5424 ha 
Neštich (G) 0,4050 ha 

Bratislavské Záhumenice 7,5346 ha 

spolu 41,6629 ha 
Výhľadovo sa pre zástavbu počíta s plochou:: 

Neštich (FR) 2,0859ha 
Navrhovaná plocha zastavaného územia je 196,9976 ha, po zrealizovaní 

rezervných plôch 199,0835 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 
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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 
Bratislavské Záhumenice  - 26250 216 

spolu prírastok  94545 
m2 

13082 m2 
(13,8%) 

81463 
m2 

1596 

podlaž. plocha čistá 81726 
m2 

11500 m2 70226 
m2 

 

Z celkového prírastku brutto podlažnej plochy je cca  7400 m2 získaných 
doplnením prelúk a voľných plôch, cca 24000 m2 úpravou jestvujúcich objektov 
prístavbou, prestavbou, nadstavbou a cca 63850 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 4843, potom po 
naplnení predpokladaného potenciálu prírastku plôch je možné uvažovať s 
prírastkom do 2000 obyvateľov a teda stav v sídle by dosiahol po čtu do 6800 
obyvate ľov.   

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 počtu obyvateľov predpokladá približný prírastok 420 
domov, t.j. celkovo bude v sídle 1438 domov s 2210 bytmi (obložnosť 2,96). 
Okolo týchto čísel by mala oscilovať priestorovo a environmentálne vyvážená 
podoba mesta Svätý Jur.“ 

B.7.2 Požiadavky na ob čianske vybavenie, sociálnu infraštruktúru  

Vypustiť celé znenie a nahradiť ho znením: 
„Pre výhľadový potenciál počtu obyvateľov 6800 bude potrebné v meste 

zabezpečiť náležité kapacity verejného vybavenia v zmysle kapacitných nárokov. 
Bude potrebné vytvoriť predpoklady pre situovanie a rozvoj občianskeho 
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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: 
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Základné vybavenie mesta:   

školstvo a 
výchova  materské školy miesto 40 1 272 

  MŠ + jasle miesto 50 1 340 

  ZŠ miesto 136 1,2 1110 

kultúra a osveta klubovne pre kultúru miesto 8 1,2 65 

  
klubovne záujmových a 
spoločenských organizácií miesto 14 1,4 133 

  kluby dôchodcov miesto 4 1 27 

  knižnice m2 ÚP 20 1 136 

šport ihriská pre deti 
m2 uprav. 
pozemku 800 1 5440 

  ihriská pre dospelých 
m2 uprav. 
pozemku 700 1 4760 

  telocvične m2 čistej UP 40 1,2 326 

  plavecké bazény m2 vod. plochy 22 2 299 

zdravotníctvo zdravotné stredisko 
lekárske 

pracovisko 1,1 3 22 

  jasle miesto 10 1 68 

  lekárne pracovisko 0,3 2 4 

predajne potraviny m2 predaj. plochy 78 1,5 796 

  
priemyselný 
širokosortimentný tovar 

m2 predajnej 
plochy 43 1,5 439 

stravovanie bufety m2 odbyt. plochy 5 1,6 54 

  reštaurácie m2 odbyt. plochy 43 1,5 439 

  jedálne m2 odbyt. plochy 15 1,3 133 

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 31 

  zberne čistiarní m2 ÚP 4 1,1 30 

  
zberne opráv priemysel. 
tovaru m2 ÚP 16 1,4 152 

  zberne surovín m2 sklad. priestoru 25 1 170 

služby výrobné krajčírstvo prac. miesto 0,9 1,8 11 

  opravy obuvi prac. miesto 0,3 1,3 3 
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správa, riadenie, 
administratíva pošta prac. miesto 2,5 1,5 26 

  zariadenie pož. ochrany m2 celkovej ÚP 20 1,3 177 

  mestský úrad prac. miesto 1,1 1 7 

  polícia m2 celkovej ÚP 32 1,3 283 

Vyššie vybavenie mesta:   

školstvo a 
výchova  gymnázium miesto 12 3 245 

  základné umelecké školy miesto 9 1,2 73 

kultúra a osveta kino sedadlo 25 2 340 

  dom kultúry sedadlo 20 2,5 340 

  
kultúrno-spoločenské 
stredisko miesto 20 2,5 340 

  viacúčelová kult. sála  sedadlo 15 2 204 

  galérie, výstavy m2 výst. plochy 0,7 15 71 

šport ihriská veľkoplošné m2 hracej plochy 1800 1,5 18360 

  ihriská maloplošné m2 hracej plochy 300 1,6 3264 

  štadióny m2 hracej plochy 200 1,6 2176 

  kolkárne m2 hracej plochy 8 1,5 82 

  plavecký bazén krytý 
m2 čistej vod. 

plochy 11 3 224 

  plavecký bazén otvorený 
m2 čistej vod. 

plochy 24 3 490 

zdravotníctvo liečebne dlhodobo chorých lôžko 1,5 15 153 

sociálna 
starostlivosť 

dom s opatrovateľskou 
službou byt. jednotka 2 2 27 

  
ústav sociálnej starostlivosti 
pre dospelých miesto 1,2 30 245 

  
ústav sociálnej starostlivosti 
pre mládež miesto 1,8 15 184 

predajne 
plnosortimentná predajňa 
potravín m2 predaj. plochy 48 2 653 

  
špecializovaná predajňa 
potravín m2 predaj. plochy 40 3 816 

  širokosortiment. textil m2 predaj. plochy 12 3 245 

  širokosortiment. odevy m2 predaj. plochy 10 5 340 

  
špecializovaná predajňa 
textil a odevy m2 predaj. plochy 28 3 571 

  
predajne obuvi, kož. 
galantérie m2 predaj. plochy 7 3 143 

  
špecializovaná predajňa 
obuvi a kož. galantérie m2 predaj. plochy 9 4 245 
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širokosortiment. priemysel. 
tovar m2 predaj. plochy 12 3 245 

  
širokosortiment.drobný 
tovar m2 predaj. plochy 6 3 122 

  
širokosortiment.domáce 
potreby m2 predaj. plochy 10 4 272 

  širokosortiment.drogéria m2 predaj. plochy 4 4 109 

  
špecializovaná - 
priemyselný tovar m2 predaj. plochy 40 4 1088 

  stavebniny m2 celkovej ÚP 80 5 2720 

  knihy a hudobniny m2 predaj. plochy 5 6 204 

  kvety m2 predaj. plochy 3 5 102 

  očná optika m2 predaj. plochy 1 8 54 

ubytovanie hotel lôžko 1,2 5 41 

stravovanie reštaurácie m2 odbyt. plochy 42 4 1142 

  kaviarne m2 odbyt. plochy 10 3 204 

  občerstvenie m2 odbyt. plochy 12 2 163 

  polotovary m2 predaj. plochy 3 3 61 

služby nevýrobné detské kaderníctvo prac. miesto 0,1 3 2 

  manikúra, pedikúra prac. miesto 0,1 3 2 

  očistné kúpele m2 celkovej ÚP 5 3 102 

  sauny m2 celkovej ÚP 8 2 109 

  verejné WC a umyvárne m2 celkovej ÚP 3 2 41 

  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 5 102 

  cintorín hrob 50 2 680 

  požičovne priemysel. tovaru m2 celkovej ÚP 1 5 34 

  sprostredkovateľské služby prac. miesto 0,04 5 1 

  stávkové kancelárie prac. miesto 0,1 5 3 

  fotoateliéry prac. miesto 0,4 7 19 

služby výrobné oprava elektroniky prac. miesto 0,8 4 22 

  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 41 

  stolárstvo (nestavebné) prac. miesto 0,05 6 2 

  čaluníctvo prac. miesto 0,04 7 2 
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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 17 

  kníviazačstvo prac. miesto 0,1 5 3 

  
murárske a pokrývačské 
prevádzky prac. miesto 2 2 27 

  stolárstvo prac. miesto 0,4 3,5 10 

  stavebné klampiarstvo prac. miesto 0,2 5 7 

  plyno a vodoinštalatérstvo prac. miesto 1,2 3 24 

  elektroinštalatérstvo prac. miesto 1,1 4 30 

  maliarstvo, natieračstvo prac. miesto 1,4 3 29 

  kominárstvo prac. miesto 0,2 5 7 

  sklenárstvo prac. miesto 0,2 5 7 

  stavebná údržba prac. miesto 1,6 3 33 

  záhradníctvo 
m2 zast. pl. 
skleníkmi 100 4 2720 

správa, riadenie, 
administratíva mestský archív m2 čistej ÚP 7,5 1,5 77 

  pošta vyššej kategórie prac. miesto 2 2 27 

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 , 

Vypustiť celé znenie a nahradiť ho znením: 
„Výmera intravilánu k 1.9.1966 bola 115,7ha, zastavané územie v súčasnosti 

je 155,3347 ha (informácie z MsÚ). 
Návrhom územného plánu bude zastavané územie rozšírené o plochy v 

rozsahu 41,6629 ha. 
Výhľadovo je ďalej uvažované s rozšírením zastavaného územia o rezervné 

plochy v rozsahu 2,0859ha. 
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súčasná zastavaná plocha 155,3347 ha 

navrhované rozšírenie 41,6629 ha 

výhľad 2,0859ha 

spolu 199,0835 ha 

Priestorové vyjadrenie navrhovaného zastavaného územia a jeho 
podrobnejšia štruktúra je zrejmá z grafickej časti.“ 

B.9 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ  

B.9.1 Chránené územia a ich ochranné pásma  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.9.2 Ochranné pásma dopravy  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.9.3 Ochranné pásma technickej infraštruktúry  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.9.4 Hygienické ochranné pásma  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.10 NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU , POŽIARNEJ OCHRANY , OCHRANY PRED 

POVODŇAMI, 

B.10.1 Obrana štátu  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.10.2 Civilná ochrana obyvate ľstva  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.10.3 Požiarna ochrana  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.10.4 Ochrana pred povod ňami  

Kapitola bude doplnená o nasledovné odstavce: 
„Zhodnotenie rizík  
Na základe zhodnotenia charakteru geologickej stavby územia, reliéfu terénu 

a rozloženia zrážok zaraďujeme územie za rizikové z pohľadu degradačnej 
činnosti prívalových vôd.  

Z pohľadu časového rozloženia možnosti výskytu prívalových zrážok, 
najväčšie riziko pripadá na teplý polrok, kedy je intenzita zrážok najvyššia.  

Vzhľadom na reliéf terénu a geologickú stavbu je retenčná kapacita 
geologického prostredia veľmi nízka. Prakticky celý objem prívalových zrážok je 
odvádzaný povrchom, prípadne veľmi rýchlym plytkým obehom, v dôsledku čoho 
môže dôjsť k odnosom časti pôdneho profilu vyhĺbením eróznych rýh (po skalné 
podložie). Z tohoto pohľadu považujeme pred devónske kryštalické bridlice za 
rizikovejšie.  

Veľmi významným rizikovým faktorom je odstránenie vegetačného pokryvu (v 
čase výstavby a terénnych úprav), kedy je územie vo zvýšenej miere náchylné na 
pôdnu eróziu.  

Deštrukčne môžu pôsobiť prívalové zrážky aj po ukončení výstavby, najmä v 
prípade neriešenia, alebo nevhodného riešenia odvádzania prívalových vôd zo 
zrážok.  
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Zvýšená hladina podzemných vôd spodnej časti územia pravdepodobne 
súvisí s prevládajúcou vrstevnou priepustnosťou kryštalických bridlíc a 
vytvorením sústavy puklinovo-vrstevných pramenných výverov. Vývery 
bezprostredne nedosahujú povrch, ale bezprostredne sa podieľajú na zvodnení 
Rímskeho potoka. 

Návrh opatrení na ochranu územia  
Na základe vyššie popísaných charakteristík doporučujeme územie 

zabezpečiť proti eróznym účinkom prívalových vôd už v čase výstavby územia 
sériou protipovodňových opatrení. Za vhodné považujeme nasledujúce 
opatrenia:  

1. Zvýšiť retenčnú schopnos. územia  
2. Bezpečné odvedenie prívalových vôd z rizikových oblastí. Doriešenie 

a realizácia opatrení na zabezpečenie územia voči prívalovým vodám je 
podmienkou pre možnosť dať výstavbu rodinných domov v Bratislavských 
Záhumeniciach do užívania 

3. Minimalizovať výskyt nespevnených plôch bez vegetácie (prístupové cesty 
a odstavné plochy)  

1. Zvýšiť retenčnú schopnosť územia môžeme zabezpečiť celou škálou 
drobných terénnych úprav s vegetačným pokryvom. Odvádzanie zrážkových vôd 
zo striech zastavaných objektov riešiť individuálme, drobnými vsakovacími 
objektmi. Proti extrémnym prívalovým vodám bude potrebné v rámci územia 
vyčleniť vhodne dimenzované retenčné priestory na dočasné zachytenie 
prívalových vôd (napr. retenčné nádrže...)  

2. Bezpečné odvedenie prívalových vôd z rizikových oblastí je možné riešiť 
odvedením vôd z prívalových zrážok do retenčných priestorov (nádrží). Ich 
rozmiestnenie a veľkosť je potrebné dimenzovať podľa reálneho rozmiestnenia a 
charakteru zástavby územia.  

3. Minimalizovať výskyt nespevnených plôch bez vegetácie (prístupové cesty 
a odstavné plochy) a následne vyriešiť spôsob odvedenia zrážok, nakoľko práve 
prístupové cesty môžu nekontrolovane drenovať prívalové vody zo zrážok.  

Podzemné vody v južnej časti pozemku je potrebné udržať v prirodzenom 
stave udržaním prietočnosti Rímskeho potoka.  

Záver  
Zo záverov hodnotenia vyplýva zvýšené riziko ohrozenia územia prívalovými 

zrážkami. Odvedenie prívalových vôd je potrebné riešiť komplexne s 
prihliadnutím na reálny charakter zástavby, ich odvedením s dimenzovaním 
retenčných nádrží. Taktiež bude v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie 
doriešená problematika zachytávania splavenín, retencie a následného vyústenia 
cez VO do profilu odvodňovacieho kanála ako aj definovanie budúceho správcu 
dažďovej kanalizácie.“ 

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

B.11.1 Požiadavky vyplývajúce z riešenia ÚPN VÚC  

Vypustiť celé znenie a nahradiť ho znením: 
„Požiadavky vyplývajúce pre túto oblasť z riešenia ÚPN VÚC Bratislavského 

regiónu a jeho zmien a doplnkov sú v oblasti krajinnej štruktúry a krajinnej 
ekológie definované formou záväzných regulatívov v kapitole B.2.1.1“ 
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B.11.2 Požiadavky vyplývajúce z riešenia Regionálne ho územného systému 
ekologickej stability  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.11.3 Požiadavky vyplývajúce z riešenia MÚSES  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12 NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA . 

B.12.1 Cestná doprava  

Doplniť kapitolu B.12.1.3.4 Lokalita Bratislavské Záhumenice. Ostatné 
ustanovenia kapitoly B.12.1 zostávajú nezmenené. 

„B.12.1.3.4 Lokalita Bratislavské Záhumenice 
Dopravné napojenie lokality sa zrealizuje z cesty II/502, ktorá tvorí hlavnú 

dopravnú os prechádzajúcu mestom Svätý Jur. Dopravné napojenie lokality, 
ktorú riešia Zmeny a doplnky č.1 územného plánu mesta Svätý Jur, sa zrealizuje 
z existujúcej križovatky ulíc Kollárova, Bratislavská a Krajinská, ktorá je riadená 
svetelnou signalizáciou. Križovatka sa upraví zmenou vodorovného dopravného 
značenia  a doplnením svetelnej signalizácie, ktorá bude koordinovaná. Pre nové 
stĺpy svetelnej signalizácie pre ľavé odbočenia v mieste existujúcej šrafáže sa 
vybudujú fyzické ostrovčeky. Úprava križovatky spočíva v predĺžení pruhu pre 
odbočenie vľavo tak aby bolo umožnené existujúce ľavé odbočenie do 
Bratislavskej ulice aj nové ľavé odbočenie do lokality Bratislavské záhumenice zo 
smeru Bratislava - Pezinok. Pri riešení ľavého odbočenie sa využije existujúca 
šírka komunikácie cesty II/502 s tým že dopravný tieň (V 13) sa zruší a nahradí 
sa dvojitou plnou čiarou (V1b). Celková dĺžka pruhu pre odbočenie vľavo bude 
105 m.  Pravé odbočenie do lokality bude bez vyraďovacieho úseku, združené 
s priamym smerom. Výjazd z lokality bude umožnený na oba smery Bratislavu aj 
Pezinok. V prípade ďalšej výstavby v lokalite Bratislavské Záhumenice, nad 
rámec ZaD č.1 ÚPN mesta Svätý Jur, vybuduje sa nová styková svetelne riadená 
križovatka vo vzdialenosti 150 m od existujúcej svetelnej križovatky smerom na 
Bratislavu, pre ktorú bude vytvorená v lokalite Bratislavské Záhumenice územná 
rezerva. Križovatka bude mať samostatný pruh pre odbočenie vľavo zo smeru 
Bratislava – Pezinok. Celková dĺžka pruhu pre odbočenie vľavo bude 130 m. 
Pravé odbočenie do lokality bude bez vyraďovacieho úseku, združené s priamym 
smerom. Výjazd z lokality bude umožnený na oba smery Bratislavu aj Pezinok. 
Po dobudovaní takejto križovatky sa zruší ľavé odbočenie do lokality Bratislavské 
záhumenice na križovatke, ktorá slúžila pre lokalitu vybudovanú v rámci ZaD č.1 
ÚPN mesta Svätý Jur.“ 

príloha: riešenie križovatky- zákres do ortofotomapy 
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B.12.2 Statická doprava  

Na koniec kapitoly sa doplní odstavec: 
„Posúdenie statickej dopravy pre lokalitu Bratislavské Záhumenice je podľa 

STN 73 6110, tab.č. 20 a čl. 16.3.10.  
Základné ukazovatele pri návrhu stojísk: 
- rodinné domy  232 : 2.5 = 92.8 

232 : 20 =   11.6 
Celkový počet parkovacích stánií pre predmetnú zónu je nasledovný:  
N = O x ka + P x ka x kv x kp x kd = 
    = 92.8 x 1.2 + 11.6 x 1.2 x 0.3 x 0.5 x 1.2 = 111.36 + 2.50 = 113.86 = 114 

parkovacích stojísk. 
Celková potreba parkovacích stojísk pre celú zónu  je 114 miest. Statická 

doprava bude riešená na pozemkoch stavebníkov. V regulatívoch pre výstavbu 
sú určené 2 parkovacie stojiská na každom pozemku. Príležitostné parkovanie 
bude možné aj na ukľudnených komunikáciach v rozsahu definovanom štúdiou, 
cca 10% z požadovanej kapacity.“ 

B.12.3 Pešia doprava  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.4 Železni čná doprava  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.5 Stanovenie ochranných pásiem z dopravy  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
Koncepcia technického vybavenia 

B.12.6 Vodné hospodárstvo  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.6.1 Zásobovanie pitnou vodou 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.6.1.1 Výh ľadové riešenie 

Prvý odstavec - Vypustiť celé znenie a nahradiť ho znením: 
„Výhľadovo stúpne počet obyvateľov mesta o cca 2000 osôb, čo vyvolá 

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

V závere kapitoly sa doplní odstavec: 
„7. Lokalita Bratislavské Záhumenice - územie bude napojené na verejný 

vodovod DN200 na Krajinskej ceste a na opačnom konci prepojené na vodovod 
DN150 na ulici Na pažiti. Navrhovaný vodovod bude vedený  v skludnenej 
komunikácii pri hradbách. Miesto napojenia a odberu vody bude definitívne 
určené Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. po predložení bilančných 
hodnôt potreby vody, určení výšky zástavby a výškových kót terénu. Pri návrhu 
vodovodných vetiev bude uvažované s ich zokruhovaním s existujúcimi 
vodovodnými vetvami.“ 

B.12.6.1.2 Záver 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
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B.12.6.1.3 Výpo čet potreby vody 

kapitolu vypustť a nahradiť nasledovne: 
„Prírastok obyvateľov vyplývajúci z riešenia lokality Bratislavské záhumenice 

prinesie so sebou nasledovný nárast potreby vody: 

      spolu 33640,00 l/deň 

denná potreba  33640,00 1000,00 33,64 m3/deň 

ročná potreba Qr 33,64 350,00 11774,00 m3/rok 

priem. denná potreba Qp 33640,00 86400,00 0,39 l/sec 

max.denná potreba Qn 0,39 1,50 0,58 l/sec 

max.hod.potreba Qh 0,58 1,80 1,05 l/sec 

V lokalite je nutné riešiť požiarny vodovod. Vonkajšie hydranty musia byť 
verejne prístupné, vzdialené od seba max. 400 m, a súčasne musí byť dodržaná 
vzdialenosť od každého rodinného domu max. 200 m, dimenzia požiarneho 
vodovodu je DN 100 potreba požiarnej vody: 12 l/sec na každý dom s plochou 
nad 200 m2. 

Požadované výhľadové potreby vody pre mesto Svätý Jur budú nasledovné: 

Qp Qn Qh Qr
Obyvateľstvo 19,95 27,96 50,34 628624
Poľnohospodárstvo 1,27 1,27 2,28 40 000
Priemysel 1,97 1,97 2,08 15 000

Spolu 23,19 31,2 54,7 683624  
Požadované výhľadové potreby vody je prevádzkovateľ verejného vodovodu 

schopný pokryť.“ 
B.12.6.2 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.6.2.1 Výh ľadové riešenie 

V závere kapitoly sa doplní odstavec: 
„7. Lokalita Bratislavské Záhumenice  
Splašková kanalizácia - Rozvoj urbanizácie v záujmovom území Bratislavské 

Záhumenice je podmienený vybudovaním splaškovej kanalizácie v celom 
rozvojovom území. Napojenie na verejnú kanalizáciu a odvádzanie splaškových 
odpadových vôd z nových lokalít bude možné až po vybudovaní nového 
kanalizačného potrubia do MČ Rača, čistička Vrakuňa. Navrhovaná hlavná trasa 
splaškovej kanalizácie bude vedená v skludnenej komunikácii pri hradbách. 
Odvádzanie odpadových vôd je nutné riešiť ako prísne delenú sústavu - do 
verejnej kanalizácie bude možné odvádzať výlučne splaškové odpadové vody 
z navrhovaných objektov. V prípade oneskorenia realizácie malokarpatského 
zberača splaškových vôd budú budované pri nehnuteľnostiach žumpy s tým, že 
po dobudovaní zberača budú všetky nehnuteľnosti napojené na kanalizačnú sieť. 

Dažďová kanalizácia - predmetné územie je tvorené svahmi Malých Karpát, 
po ktorých stekajú v prípade zrážok vody z povrchového odtoku. Pri uvažovanej 
výstavbe bude potrebné 

- zachytiť vody z povrchového odtoku z okolitého územia systémom 
záchytných priekop 

- zabezpečiť odvedenie vody z povrchového odtoku z komunikácií do 
povrchového toku.  
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V rámci návrhu odvodňovacích zariadení budú navrhnuté technické opatrenia 
vyplývajúce z kapacitných možností miestnych povrchových tokov. 

Vody z povrchového odtoku z jednotlivých stavebných parciel budú 
zachytávané a podľa možnosti 

- využívané na závlahy  
- vsakované do podložia 
Do miestnych povrchových tokov budú odvádzané zo stavebných parciel len 

vody, ktoré nebolo možné využiť na závlahu, resp. ktoré nebolo možné vsakovať 
pre nevhodné geologické podmienky.“ 

B.12.6.2.2 ČOV 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.6.2.3 Záver 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.7  Odtokové pomery  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.8 Zásobovanie zemným plynom  

B.12.8.1 Súčasný stav 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.8.2 Jestvujúci ntl plynovod 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.8.3 Navrhovaný ntl plynovod 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.8.4 Jestvujúci stl plynovod 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.8.5 Navrhovaný stl plynovod 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.8.6 Rozsah použitia palív a energií 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.8.7 Technické riešenie 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.8.8 Návrh riešenia plynofikácie 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.8.8.1 NTL sie ť 

V závere kapitoly sa doplní odstavec: 
„Lokalita Bratislavské Záhumenice   
Navrhované obytné územie bude plynofikované pripojením na jestvujúci 

rozvod NTL plynovodu DN150 nachádzajúci sa v Krajinskej ceste. NTL plynovod 
bude vedený v navrhovanej skludnenej komunikácii pri starých hradbách, 
z ktorého budú vysadené odbočky k jednotlivým objektom.“ 

B.12.8.8.2 STL sie ť 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
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B.12.9 Zásobovanie elektrickou energiou  

B.12.9.1 Súčasný stav 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.9.2 Zoznam DTS 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.9.3 Elektroenergetická bilancia 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.9.4 Výpo čet kapacity DTS. 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.9.5 Technické riešenie 

V závere kapitoly sa doplní odstavec: 
„Lokalita Bratislavské Záhumenice 
A.Zásobovanie elektrickou energiou 
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.  

Lokalitu Bratislavské Zahumenice ktorá je predmetom  doplnenia-rozšírenia 
UPN  pre výstavbu IBV na základe predpokladaných výkonových bilancií a po 
konzultáciach na ZSE Bratislava  navrhujeme zásobovať danú lokalitu 
el.energiou z jestvujúcej distribučnej trafostanice DTS 29-4  zo súčasne 
inštalovaným výkonom 630kVA. DTS 29-4 je pripojená na distribučný rozvod VN 
vedením č.1015  

Predpokladané výkonové bilancie: 
Podľa pravidiel pre elektrizačnú sustavu  a súčasného vybavenia IBV pri 

predpokladom stupni elektrizácie C1(pečenie a varenie plynom) a  C2 (varenie a 
pečenie el.energiou) .predpokladame pre tento stupen elektrizácie  na vystupe z 
trafostanice  nasledovný maximalny výkon 

Pbmax = 2,8-3,4 kW/RD 

Pri veľkosti daneho uzemía určenom pre  vystavbu IBV je predpoklad 
vystavby cca 80 RD. Potom celkový potrebný výkon na výstupe z trafostanice je  

Pbmax = 224-272 kW 

Uvedený výkon sa zabezpečí z jestvujucej distribučnej trafostanice  v prípade 
že sučasný výkon trafostanice by nepostačoval pokryť tento narast vykonu bude 
zvýšený výkon transformátora na výkon 1000kVA .  

Pri novej zástavbe sa elektrická energia bude využívať pre osvetlenie, domáce 
spotrebiče (včítane varenia), čiastočne prípravu teplej úžitkovej vody. Neuvažuje 
sa s elektrickým vykurovaním objektov. 

B. Distribučný  rozvod  NN 
Rozvod nn pre napojenie vystavby RD bude prevedený podľa daných 

dispozicií ZSE Bratislava kabelovým vedením napojeným do jestvujúcej DTS. 
Distribučnú sieť nn pre zástavbu uvažujeme s kabelovým vedením v chodníkoch 
popri obslužných komunikaciach. Z trafostanice predpokladáme  kabelový 
distribučný rozvod NN s jednotným prierezom kábla NAYY-J 4Bx240. Pripojenie 
jednotlivých RD bude cez prípojkové istiace skrine.Jedna skriňa slúži pre 
pripojenie 3-4 RD. Skrine  vrátane elektromerových skríň budú umiestnené na 
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hranici pozemkov jednotlivých rodinných domv pri vstupoch do objekov v oplotení 
a sú prístupné z verejnej komunikácie  

C. Verejné osvetlenie 
Návrh verejného osvetlenia predpokladá osvetlenie obslužných komunikácií 

medzi rodinnými domami. Pre obskužnú komunikáciu medzi RD navrhujeme 
riešiť  VO osvetľovacími stožiarmi,výšky 6m, osadené svietidlami .s  výbojkami 
typu 1x70HPS  

D. Mestský rozhlas – riešiť podzemným káblovým rozvodom v území lokality 
E. Televízny káblový rozvod – riešiť podzemným káblovým rozvodom v území 

lokality“ 
B.12.10 Zásobovanie teplom  

B.12.10.1 Súčasný stav 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.10.2 Návrh riešenia 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.11 Spoje  

B.12.11.1 Súčasný stav 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.12.11.2 Návrh technického riešenia zabezpe čenia telefonizácie 

V závere kapitoly sa doplní odstavec: 
„Lokalita Bratislavské Záhumenice - napojovacím bodom na verejnú telefónnu 

sieť bude ATÚ Svätý Jur - bližšie spresnenie po zadefinovaní budovaných 
kapacít. Z tejto bude navrhnutá samostatná telekomunikačná prípojka 
požadovanej kapacity umožňujúcej aj rozšírenie mts v priľahlých lokalitách.  

V ďalších stupňoch bude spresnený predpokladaný časový harmonogram 
výstavby a budované kapacity, čo bude podkladom pre zapracovanie 
telekomunikačnej infraštruktúry do plánovacieho procesu. V projektovej 
dokumentácii pre územné konanie bude spracovaný návrh telekomunikačnej 
infraštruktúry z dôvodu zapracovania trás telekomunikačných vedení do 
územného rozhodnutia, po spresnení zabezpečí správca siete spracovanie 
realizačnej PD na telekomunikačné pripojenie a následnú realizáciu ako svoju 
investíciu v zmysle časového harmonogramu.“ 

B.13 KONCEPCIU STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE , PRÍPADNE HODNOTENIE Z HĽADISKA 
PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

B.13.1 Kultúrne dedi čstvo  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.13.2 Ochrana prírody a tvorba krajiny  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.13.3 Požiadavky vyplývajúce z riešenia ÚPN VÚC  

Vypustiť celé znenie a nahradiť ho znením: 
„Požiadavky vyplývajúce pre túto oblasť z riešenia ÚPN VÚC Bratislavského 

regiónu a jeho zmien a doplnkov sú v oblasti krajinnej štruktúry a krajinnej 
ekológie definované formou záväzných regulatívov v kapitole B.2.1.1“ 
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B.13.4 Požiadavky vyplývajúce z riešenia Regionálne ho územného systému 
ekologickej stability  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.13.5 Požiadavky vyplývajúce z riešenia MÚSES  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.  
B.13.6 Odpady  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.14 VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ. CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A 

DOBÝVACÍCH PRIESTOROV  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.15 VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.16 VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A 

LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.         
B.16.1 Charakteristika riešeného územia z  h ľadiska  po ľnohospodárskeho 

pôdneho fondu a po ľnohospodárskej výroby  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.16.2 Štruktúra pozemkov v katastrálnom území mest a Svätý Jur  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.16.3 Preh ľad perspektívneho použitia po ľnohospodárskej pôdy na jednotlivých 

lokalitách v meste Svätý Jur  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.16.4 Výpo čet odvodov do ŠFOZ PPF v zmysle nar. vl. č. 152/96 za 

predpokladané od ňatia po ľnohosp. pôdy pod ľa jednotlivých lokalít  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
Prílohy: 

B.16.4.1.1 Tabu ľka – preh ľad použitia PPF na jednotlivých lokalitách 

Tabuľka v prílohe bude zrušená a bude nahradená nasledujúcou tabuľkou: 
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Prehľad perspektívneho použitia po ľnohospodárskej pôdy na jednotlivých lokalitách v SÚ  Sv.Jur 
katastr. výmera  navrhované  predpokladaná výmera PLPF Užívateľ  Vykonané  
územie lokality funkčné z toho PPF investičné 

lokalita   celkom v ha využitie celkom ha skupina BPEJ výmera ha   zásahy Poznámky 

174.03 0,098   do bytovej výstavby sú započítané 
A1 Sv.Jur 0,63 bývanie 0,63 280.03 0,532   celé stavebné parcely 

A2 Sv.Jur 0,401 bývanie 0,401 174.03 0,401   z čoho cca 40% sú zastavané plochy 

A3 Sv.Jur 0,6202 bývanie 0,6202 174.03 0,6202     

B1 Sv.Jur 0,737 bývanie 0,5822 280.03 0,5822     
C Sv.Jur 11,2381 bývanie 10,364 011.01 10,364   z čoho cca 40% sú zastavané plochy 

priemysel 3,7905     
izol.zeleň 3,25     

komunikácie 011.01 0,75     
D Sv.Jur 12,2919 komunikácie 7,9605 174.01 0,17     

bývanie 1,8548   do bytovej výstavby sú započítané 
komunikácie 0,2174   celé stavebné parcely 

E 2,4929 zeleň 2,1214 174.03 0,0492   z čoho cca 40% sú zastavané plochy 
ER 2,56 bývanie 1,6035 174.03 1,6035     

ER PU Sv.Jur 1,2098 bývanie 1,1978 174.03 1,1978     
F 1,5424 bývanie 1,2762 280.03 1,2762   z čoho cca 40% sú zastavané plochy 

FR Sv.Jur 2,0859  bývanie-rezerva 1,7402 280.03 1,7402   rezerva 
G Sv.Jur 0,405 bývanie 0,4023 280.03 0,4023   z čoho cca40% sú zastavané plochy 

Bratislavské  
Záhumenice Sv.Jur 7,5346 bývanie 6,0197 .0174441 6,0197     
spolu x 43,7488 x 34,919 x 34,919 
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B.16.4.1.2 Tabu ľka – výpo čet odvodov do ŠFOZ PPF 

Tabuľka sa vypúšťa. 
B.16.4.1.3 Komplexný výkres vyhodnotenia  PPF  

príloha 
B.16.5 Zhodnotenie urbanistického rozvoja pod ľa jednotlivých lokalít  

V závere kapitoly B.16.5 sa doplní kapitola: 
B.16.5.10 „Lokalita Bratislavské Záhumenice 

Na území nie sú evidované žiadne hydromelioračné zariadenia v správe 
Hydromeliorácií š.p. Z návrhu overovacej štúdie pre využitie lokality Bratislavské 
Záhumenice vyplynuli nároky na záber poľnohospodárskej pôdy v zastavanom 
území  o celkovej výmere 6,0197 ha mimo zastavané územie. 

Pre zábery je potrebné zabezpečiť dodržanie nasledovných podmienok: 
1. Poľnohospodársku pôdu, na ktorú bol udelený súhlas použiť pre účely 

výstavby len na základe právoplatného rozhodnutia vydaného v zmysle §17 zák. 
č. 220/2004 Z.z.. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktoré vydá 
Obvodný pozemkový úrad. 

2. Zabezpečiť prístup na neprístupné hony v prípade rozdelenia honov 
vybudovaním účelových poľných ciest. 

3. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy 
odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe 
bilancie skrývky humusového horizontu. 

4. Umožniť vstup na okolité poľnohospodárske pozemky za účelom ich 
obhospodarovania a zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu a zhoršeniu 
prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy. Zabezpečiť prístup 
poľnohospodárskym mechanizmom na priľahlé poľnohospodárske pozemky. 

B.16.5.10.1 Zhodnotenie urbanistického rozvoja loka lity Bratislavské Záhumenice 

B.16.5.10.1.1 Zhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy z PPF 
z hľadiska po ľnohospodárstva. 

Riešené územie sa nachádza na hranici zastavaného územia mesta. 
Nenarúša preto organizáciu PPF. Územie je tvorené touto štruktúrou pôdy: 

druh pozemku celková vým. v m2        výmera riešená PÚ Sv. 
Jur v m2 

vinice 60197  

zastav. plocha                                    1357  

vodná plocha  843  

ostat. plocha 12949  

Celkový súčet 7,5346 ha  7,5594 ha 

Na poľnohospodárskej pôde (uvažovanej na predpokladané odňatie) nie sú 
vykonané opatrenia ku zvýšeniu intenzity poľnohospodárskej výroby – závlahy. 
Nenachádzajú sa tu žiadne objekty poľnohospodárskej výroby.  

Z navrhovaného záberu PPF je 6,0197 ha mimo zastavané  územie. 
B.16.5.10.2 Vyhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy 

poľnohospodárskej výrobe. 

Územie lokality sa nachádza v katastri mesta Svätý Jur a zaberá celkovo 
7,5346 ha, z toho 6,0197 ha poľnohospodárskej pôdy  mimo zastavané územie.  
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Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovanej lokalite pri 
realizácii urbanisticko-architektonického zámeru je v priloženej tabuľke.  

B.16.5.10.3 Kultúry a bonitované pôdne - ekologické  jednotky v zábere 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

BPEJ v riešenej lokalite :  

0174441 
7,0774 ha 

- charakteristika klimatického regiónu: teplý, veľmi suchý, nížinný, 
suma priemerných denných teplôt nad 10oC 3000-2800, obdobie 
s teplotou vzduchu nad 5oC 237 dní, rozdiel potenciálneho výparu 
a zrážok 200-150 mm, priemerná teplota vzduchu v januári -1oC - -
3oC, priemerná teplota vzduchu za vegetačné obdobie IV-IX 15-
17oC 

- charakteristika hlavných pôdnych jednotiek: kultizeme pretvorené 
rigoláciou a terasovaním, stredne ťažké, ťažké až ľahké 

- ďalšie charakteristiky: stredný svah 7o-12o , expozícia južná až 
východná, stredne skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom 
horizonte 25-50%, v podpovrchovom horizonte 25-50%), stredne 
hlboké pôdy 30-60cm, ľahké pôdy piesočnaté a hlinitopiesočnaté 

0280781 
0,3215 ha 

- Z hľadiska produkcie ide o pôdy ide o 9.skupinu BPEJ – pôdy 
s veľmi nízkym produkčným potenciálom 

- charakteristika klimatického regiónu: dostatočne teplý, suchý, 
pahorkatinový, suma priemerných denných teplôt nad 10oC 2800-
2500, obdobie s teplotou vzduchu nad 5oC 231 dní, rozdiel 
potenciálneho výparu a zrážok 150-100 mm, priemerná teplota 
vzduchu v januári -1oC - -3oC, priemerná teplota vzduchu za 
vegetačné obdobie IV-IX 15-16oC 

- charakteristika hlavných pôdnych jednotiek: kambizeme na 
horninách kryštalinika, na výrazných svahoch 12o-25o, stredne 
ťažké až ľahké 

- ďalšie charakteristiky: výrazný svah 12o-17o , expozícia severná, 
stredne skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 
25-50%, v podpovrchovom horizonte 25-50%) až silne skeletovité 
(25-50%, nad 50%), hlboké, stredne hlboké až plytké pôdy od 60 
a viac až do menej ako 30cm, ľahké pôdy piesočnaté 
a hlinitopiesočnaté 

B.16.5.10.4 Funk čné využitie riešeného územia 

 Obytné územie. 
Koncepcia priestorového usporiadania lokality je zrejmá z grafickej časti. Ide 

o vytvorenie obytnej zóny  o rozlohe cca 7,5 ha s  miestnymi komunikáciami 
a technickou infraštruktúrou. 

B.16.5.10.5 Užívatelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy. 

Užívateľmi a vlastníkmi poľnohospodárskych pozemkov vo vyhodnocovanej 
lokalite  sú Slovenský pozemkový fond  a súkromní vlastníci.  

Prílohy: 

• Výkres vyhodnotenia PPF v lokalite  

• Tabuľka perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na lokalite  
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B.16.5.10.6 Preh ľad o štruktúre PPF na uvažovaných lokalitách od ňatia po ľnohospodárskej pôdy z PPF na 
nepo ľnohospodárske ú čely 

úhrnná výmera lokality  v ha 
predpokladaná výmera PLPF  mimo zastav.územia  

z toho   z toho 
v zast. území mimo zast. územia výmera ha 
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10 176     10 176   .0174441       
2 773     2 773   
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.0280781       

60 197     60 197   .0174441 60 197     
0     0   
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.0280781 0     
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60 197 

.0174441       
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B.17 HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z H ĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH , 
EKONOMICKÝCH , SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO -TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.18 ZÁVÄZNÉ ČASTI 

Viď samostatnú prílohu „Záväzné a smerné časti“. 

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE  
Všetky doplňujúce údaje územného plánu - číselné údaje, tabuľky, prehľady, 

grafy a iné údaje a ich zdroj sú uvedené priamo v texte. 

DOKLADOVÁ ČASŤ 
Po skončení prerokovania bude priložená k dokumentácii o prerokúvaní. 
 


