








 
OVEROVACIA ŠTÚDIA  
PARKOVACIEHO DOMU  
P+R UNITAS – BRATISLAVA                

      

 

ŠTÚDIA UMIESTNENIA PARKOVACIEHO DOMU  - Nové Mesto 

STAVBA 
názov:     P+R Unitas - Bratislava  

miesto(kraj, okres):   Bratislavský kraj, okres Bratislava 

katastrálne územie:   Nové Mesto  

 p.č. 11462/39 LV 1- HMB (1236m²) 

        11462/9    LV 1 - HMB (1431m²) 

        11462/4    LV 1 – HMB  (1649m²) 

        11462/10,   LV 2182 – HMB (2111m²) 

 

 

Riešené územie :  4 316m²(disponibilný rozmer cca 42 x 28m²)  
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MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 
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ZÁKRES SIETÍ 

 
 

 

REGULAČNÝ VÝKRES (výrez) 
 

 
 

ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SR, rok 2007 v znení zmien a doplnkov z vyjadrenia MAGISTRÁTU 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Sekcie územného rozvoja oddelenia 

usmerňovania investičnej činnosti zo dňa 26.03.2021 MAGS OUIC 47708/21-100994 
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201 - občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu,  

- platí pre pozemky reg.“C“ p.č. 11462/39, 11462/9, 11462/46, 11462/6, 11462/7, k .ú. Nové Mesto   

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH: 
Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského významu s konkrétnymi nárokmi 

a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú: 

‒ plochy zelene, 

‒ vodné plochy ako súčasť parteru,  

‒ dopravné a technické vybavenie,  

‒ garáže  

‒ zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 

 podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby 

funkčnej plochy. 

 

SPÔSOBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH: 

Prevládajúce: 

‒ zariadenia administratívy, správy a riadenia  

‒ zariadenia kultúry a zábavy 

‒ zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 

‒ ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

‒ zariadenia verejného stravovania 

‒ zariadenia obchodu a služieb 

‒ zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti 

‒ zariadenia školstva, vedy a výskumu 

Prípustné: 

v území  je prípustné umiestňovať najmä:  

‒ integrované zariadenia občianskej vybavenosti 

‒ areály voľného času a multifunkčné zariadenia 

‒ účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

‒ zeleň líniovú a plošnú 

‒ zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

Prípustné v obmedzenom rozsahu: 

v území  je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: 

‒ bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzemných podlažných plôch funkčnej plochy 

‒ zariadenia športu, telovýchovy a voľného času 

‒ vedecko-technické a technologické parky 

‒ vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

‒ zariadenia drobných prevádzok  výroby a služieb 

zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych 

odpadov z obsahom škodlivín z domácností 

Neprípustné:  

v území nie je prípustné umiestňovať najmä: 

‒ zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 

‒ rodinné domy 

‒ areály priemyselných podnikov 

‒ zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

‒ skladové areály 
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‒ distribučné centrá a logistické parky 

‒ stavebné dvory 

‒ autokempingy 

‒ stavby na individuálnu rekreáciu 

‒ zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

‒ tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

‒ stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

INTENZITA VYUŽITIA ÚZEMIA: 
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. 

Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán  

‒ ponecháva súčasné funkčné využitie,  

‒ predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou 

‒ dostavieb 

‒ prístavieb, 

‒ nadstavieb,  

‒ prestavieb a  

‒ novostavieb,  

pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. 

Meradlom  a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz 

a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri obstarávaní podrobnejších dokumentácií, 

alebo pri hodnotení novej výstavby v stabilizovanom  území akceptovať, chrániť a rozvíjať. 

Posudzovanie dostavieb prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, v  rámci  stabilizovaných 

území sa uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche. 

 

Z celomestského pohľadu nie je možné, ani účelné obsiahnuť detail a zložitosť, ktorú predstavuje 

stavba v stabilizovanom území. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré 

reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast, resp. neúmerné 

zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom á území umiestniť. 

 

 Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre je potrebné zohľadniť : 

vo vnútornom meste sa vyskytujú stabilizované územia so  

‒ zástavbou mestského typu, 

‒ komplexy zástavby,  

‒ areály  a územia izolovanej zástavby,  

‒ najmä bytové domy sídliskového typu a  

‒ enklávy rodinných domov.  

V dotváraní území je potrebné rešpektovať diferenciálny prístup podľa jednotlivých typov 

existujúcej zástavby a nie je možné ho generalizovať stanovením jednotnej regulácie intenzity 

využitia pre celú stabilizovanú funkčnú plochu. Táto úloha musí byť jednoznačne riešená na 

podrobnejšej zonálnej úrovni. 

 

Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť  požiadavky a 

regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality 

zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia). 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že pre dané územie nie je spracovaný územný plán zóny, resp. 

územnoplánovací podklad na zonálnej úrovni riešenia, ktoré by 

‒ stanovovali využitie pozemkov, je potrebné v následnej príprave   
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‒ overiť, či záujmový pozemok je zastaviteľný,  

‒ aká je miera jeho zastavania a  

‒ aké sú celkové podmienky jeho využitia. 

 Rovnako je potrebné overiť možnosti napojenia 

‒ na verejné technické vybavenie územia a  

‒ na verejné dopravné vybavenie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

101 - obytné územia - viacpodlažná zástavba obytného územia, kód funkcie 101, stabilizované 

územie 

 (platí pre pozemky 21998, 21997, 11462/40,11462/4, 11462/42, reg.“E“ p.č.11462/1 (v reg.“C“ 

11458/7),  p.č.11462/10, k.ú. Nové Mesto     

FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA 
viacpodlažná zástavba obytného územia, kód funkcie 101, stabilizované územie 

Územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch a k ním prislúchajúce nevyhnutné 

zariadenia – v súlade s významom a potrebami  územia stavby občianskeho vybavenia, 

‒ zeleň,  

‒ ihriská, 

‒ vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene,  

‒ dopravné a technické vybavenie,  

‒ garáže  

‒ zariadenia pre požiarnu a civilnú dopravu. 

Podiel bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby 

funkčnej plochy. 

Základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii územia. 

 

SPÔSOBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH: 

Prevládajúce: 

‒ viacpodlažné bytové domy 

Prípustné:  

v území  je prípustné umiestňovať najmä: 

‒ stavby a zariadenia zabezpečujúce komplexnosť a obsluhu obytného územia v súlade s významom 

a potrebami územia, 

‒ zariadenia občianskej vybavenosti predovšetkým vstavane do objektu bývania 

‒ zariadenia obchodu a služieb 

‒ verejného stravovania 

‒ zariadenia pre kultúru, školstvo  

‒ zariadenia pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc, 

‒ zeleň líniovú a plošnú 

‒ zeleň pozemkov obytných budov, vodné plochy ak súčasť parteru a plôch zelene,  

‒ zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

Prípustné v obmedzenom rozsahu: 

v území  je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: 

‒ bytové domy  do 4 nadzemných podlaží, 

‒ rodinné domy  v doplnkovom rozsahu 

‒ zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu, pokiaľ nie sú súčasťou lokálnych centier 

‒  zariadenia telovýchovy a voľného času 
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‒ zariadenia sociálnej starostlivosti rozptýlené v území, solitérne stavby občianskej vybavenosti 

slúžiace širšiemu územiu 

‒ zariadenia drobných prevádzok a služieb, zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov 

miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností 

Neprípustné:  

v území  je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: 

‒ zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 

‒ stavby občianskej vybavenosti areálového typu s vysokou koncentráciou návštevníkov 

a nárokov na obsluhu územia 

‒ stavby  na individuálnu rekreáciu 

‒ areály priemyselných podnikov 

‒ Zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby  

‒ skladové areály 

‒ distribučné centrá a logistické parky 

‒ stavebné dvory 

‒ ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou plynu 

‒ tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

‒ zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

‒ stavby a zariadenia nesúvisiacich s funkciou 

  

Upozornenia: 

‒ v oblasti záujmového územia reg.“C“ parc. č. 11462/39, k .ú. Nové Mesto  sa nachádza trasa 

jestvujúceho rozvodu CZT – horúcovod a objekt odovzdávajúcej stanice tepla; 

‒ záujmovými pozemkami prechádza trasa jestvujúceho rozvodu verejnej kanalizácie – vetva 

BIII 

‒ dopravné napojenie záujmového pozemku (resp. zamýšľaného parkovacieho domu) 

z Kominárskej ulice môže byť dotknuté pozemnou trasou nosného systému MHD.  

‒ Navrhovaný objekt parkovacieho domu je výškovo limitovaný priľahlou zástavbou.  

 

Riešené územie 
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Vizualizácia-podklad GIB 
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Hmotové riešenie 

 

 

 

Schéma usporiadania parkovacích miest pre jednotlivé podlažia 

Alt.1

 



 
OVEROVACIA ŠTÚDIA  
PARKOVACIEHO DOMU  
P+R UNITAS – BRATISLAVA                

      

 

 



 
OVEROVACIA ŠTÚDIA  
PARKOVACIEHO DOMU  
P+R UNITAS – BRATISLAVA                

      

 

3 Podlažia:  

plocha  1124 m² 

spolu parkovacích miest 97 

výška parkovacieo domu...7,0m 

 

Alt.2 
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2 Podlažia:  

plocha  1189 m² 

spolu parkovacích miest 84 

výška parkovacieo domu...4,2m 

 

 


