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Príloha č.2 (k zmluve o dielo) „Územný plán zóny Podhorský pás - Koziarka“ 

  

Vymedzenie hraníc riešeného územia:  

 

Charakteristika: obytná zóna 

Rozloha: cca 100 ha 
Počet obyvateľov: max. 2000 

Urbanistický obvod: časť UO.031 

Katastrálne územie: Vinohrady 

 

Opis hraníc riešeného územia: 

 

Riešené územie (RÚ) sa nachádzajú v okrese Bratislava III, v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, 

v katastrálnom území Vinohrady.  Celková výmera riešeného územia je cca 100 ha.  

RÚ je súčasťou ÚPN Z Podhorský pás, ktorý sa nachádza v kontakte s ďalšími zónami, na ktoré sa 

spracovávajú ÚPN-Z: Kamenné sady, Krahulčia a Koliba-Stráže.  

RÚ sa rozprestiera na severozápade Mestskej časti Bratislava Nové Mesto v k. ú. Vinohrady. Riešené 

územie je súčasťou urbanistických obvodov UO 031 Nad Bielym krížom a je zo severozápadnej strany 

v priamom v kontakte s lesnými plochami CHKO Malé Karpaty. Nachádza sa medzi časťami ÚPN 

Z Podhorský pás  Veľký Varan/Slanec a Vtáčnik/Briežky. 

 

 

Hranice lokality - RÚ „Územného plánu zóny Podhorský pás - Koziarka“ sú vymedzené 
nasledovne: 

 

 zo západu/severozápadu: hranicou lesných pozemkov  

 zo severu/severovýchodu: parc. č. 4503/1,2 a komunikáciou Horné Židiny následne 

ul. Horskou až po rozhranie s k. ú. Rača 

 juhovýchodná hranica je vymedzená železničným koridorom Bratislava –Trnava  

 z juhu je hranica tvorená ul. Horskou a parc. č 4425 až po rozhranie lesa 

 
  

  Cieľom spracovania návrhu ÚPN Z Podhorský pás - Koziarka je predovšetkým zosúladenie 

nižšieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie s územnoplánovacou dokumentáciu mesta, ktorou je 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov a určenie regulačných prvkov 

priestorového usporiadania a limitov využitia územia. 

 
V zmysle záväznej časti ÚPN hl. m. SR Bratislavy (2007) v znení zmien a doplnkov je riešená lokalita 

špecifikovaná prevažne ako stabilizované územie.  

 Stabilizované územia sú z hľadiska funkčného využitia územia regulované nasledovne:  

 1203 - záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality 

 1202 - územia poľnohospodárskej zelene a pôdy  

 1001 - les, ostatné lesné pozemky 

 102   - málopodlažná zástavba obytného územia  

 601   - územia technickej vybavenosti stabilizované 

 1130 - územia mestskej zelene  

Biele plochy – plochy námestí a ostatné komunikačné plochy 
 

Rozvojové  územia určené pre novú výstavbu a zásadnú zmenu funkčného využitia sú z hľadiska funkčného 

využitia územia regulované nasledovne:  
 

 102 - málopodlažná bytová výstavba, kód regulácie A  

 102 - málopodlažná bytová výstavba, informačný kód S 

 201 - občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, informačný kód S 
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Stručná charakteristika územia a spôsobu jeho doterajšieho a budúceho využitia: 

 
Nový „Územný plán zóny Podhorský pás - Koziarka“, predstavuje časť pôvodného ÚPN-Z Podhorský 

pás z r. 2006 v znení ZaD č.1 z r. 2009. Z dôvodu zosúladenia Územného plánu zónu Podhorský pás 

s nadradenou dokumentáciou Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien 

a doplnkov pristúpila MČ BA-NM v zmysle Uznesenia č. 19/33 z 19. zasadnutia MZ MČ BA-NM konaného 
dňa 16.12.2020 na určenie podrobnejšej regulácie na úrovni zóny, čo predstavuje rozdelenie pôvodnej 

územnoplánovacej dokumentácie ÚPNZ Podhorský pás na časti Koziarka, Veľký Varan/Slanec, Pod 

Strážami a Vtáčnik/Briežky. 
Dôvodom pre obstarávanie územného plánu zóny prioritne v lokalite Koziarka sú budúce investičné 

zámery. Je predpoklad, že tieto investičné zámery nebudú zohľadňovať kapacitné možnosti dopravnej, 

technickej a sociálnej infraštruktúry a bez stanovenia podrobnej regulácie územným plánom zóny, by mohli 
sťažiť prípadne znemožniť budúce využívanie územia a jeho organizáciu.  

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako príslušný orgán územného plánovania v súlade  s § 19b ods.1 

písm. a) stavebného zákona zverejnila dňa 26.10.2020 oznámenie o  začatí obstarávania územnoplánovacej 

dokumentácie „Územný plán zóny Podhorský pás - Koziarka“  spôsobom v mieste obvyklým.  
V súčasnosti prebehli prípravné práce, kedy dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, právnické a 

fyzické osoby zaslali územnoplánovacie podklady, námety, požiadavky a podnety pre spracovanie dokumentu 

ÚPNZ Podhorský pás – Koziarka. 
 

 

Grafické vymedzenie hraníc riešeného územia: 

 


