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Všeobecne záväzné nariadenie 
Bratislavského samosprávneho kraja 

č. 3 / 2017 

zo dňa 29.09.2017, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu regiónu - 
Bratislavský samosprávny kraj 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. a) a § 8 ods. 1 
zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 27 ods. 2 a v súlade s § 8 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

§ 1

Predmet úpravy 

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov
č.1 Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj.

(2) Zásady priestorového usporiadania a funkčného využívania územia sú uvedené
v záväznej textovej časti územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 Územného
plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj“ v časti I. „Záväzné regulatívy územného
rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja“ a v časti II. „Verejnoprospešné stavby“, ktorá je
prílohou č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

(3) Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby sú graficky znázornené
v územnoplánovacej dokumentácii „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu
Bratislavský samosprávny kraj“ vo výkrese č. 8 „Výkres záväzných častí riešenia
a verejnoprospešných stavieb“, ktorý je prílohou č. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

(4) Prílohy tohto všeobecne záväzného nariadenia tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

§ 2

Uloženie dokumentácie 

Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu regiónu - Bratislavský 
samosprávny kraj je uložená a možno do nej nahliadnuť na Úrade Bratislavského 
samosprávneho kraja, Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Okresnom úrade 
Bratislava, odbore výstavby a bytovej politiky. 

§ 3

Platnosť a účinnosť 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Zastupiteľstvom Bratislavského
samosprávneho kraja dňa 29.09.2017 uznesením č. 94/2017



(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to vyvesením
jeho úplného znenia na úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja.

V Bratislave, dňa 29.09.2017 

Ing. Pavol Frešo 
predseda 

Bratislavského samosprávneho kraja 



Príloha č. 1 VZN
„Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj“
časť I. „Záväzné regulatívy územného rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja“ a  
časť II. „Verejnoprospešné stavby“



Zmeny a doplnky č.1 
Územný plán regiónu 
Bratislavský samosprávny kraj 
– záväzná časť

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, 
Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106 
820 05 Bratislava 

Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD 
podľa §2a zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení: 

 Ing. arch. Jana Zlámalová 
 preukaz o odbornej spôsobilosti č. 219 

Zhotoviteľ: 
AUREX, s.r.o., 
Ľubľanská 1 
831 02 Bratislava 

Hlavný riešiteľ úlohy: 
 Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD. 

Bratislava, 2017 
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Zmeny a doplnky č.1 záväznej časti 
Územného plánu regiónu 

Bratislavský samosprávny kraj 
(Podľa všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 

samosprávneho kraja č. 1/2013 zo dňa 20.09.2013, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu regiónu – Bratislavský 

samosprávny kraj) 

záväzná časť Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj sa mení a 
dopĺňa takto: 

I. Záväzné regulatívy územného rozvoja Bratislavského
samosprávneho kraja 

1. Za bod 1.3.9. sa vkladá nový bod 1.4., ktorý znie:
1.4. V oblasti klimatických zmien a adaptácie na klimatické zmeny:
1.4.1. zlepšovať klimatické pomery a zniţ ovať emisie kysličníka uhličitého a

ostatných emisií podmieňovaných rozvojom sídlenia, čo predpokladá: 
1.4.1.1. koncentrovať sídelný rozvoj predovšetkým do existujúcich 

zastavaných území centier osídlenia a pozdĺţ  rozvojových 
urbanizačných osí v nadväznosti na hromadnú verejnú dopravu, 

1.4.1.2. zvyšovať vnútornú diverzitu sídelných štruktúr medzi 
infraštruktúrami, objektmi a zelenými priestormi ako predpoklad 
vytvorenia náleţi tej mestskej klímy a cirkulácie vzduchu, 

1.4.1.3. vytvárať a podporovať systém plôch zelene v sídlach v prepojení do 
priľahlej krajiny, 

1.4.1.4. zamedzovať vytváraniu monoštrukturálneho sídelného rozvoja v 
záujme zabezpečenia funkčnosti a odolnosti sídelného prostredia. 

1.4.2. v záujme adaptácie sídelných systémov na klimatické zmeny pri 
sídelnom rozvoji nenavrhovať plochy na zastavanie, ktoré: 

1.4.2.1. sú ohrozované prírodnými/ţ ivelnými úkazmi ako sú napr. záplavy, 
zosuvy, erózie a pod., 

1.4.2.2. môţ u byť vyuţ ité na zmiernenie prírodných/ţ ivelných úkazov ako 
sú plochy a pásy zelene regionálneho významu, 

1.4.2.3. zmierňujú klimatické zmeny, resp. zlepšujú klimatické podmienky 
ako sú plochy a pásy zelene regionálneho významu, 

1.4.2.4. napomáhajú zachovať povrchovú a podzemnú vodu v území, 
umoţ ňujú infiltračnú schopnosť územia ako sú napr. prirodzené 
podmáčané plochy, bariny/mokrade, rašeliniská, lesné porasty, 
brehové porasty a pod., 

1.4.2.5. umoţ ňujú posilňovanie biodiverzity a migráciu druhov fauny a flóry 
do vhodných stanovíšť. 
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2. V bode 2.1.1. za slovné spojenie „nenáročných na energetické vstupy
a suroviny“ sa vkladá slovné spojenie „(napr. veda, technika, výskum, školstvo,
zdravotníctvo, odvetvia IKT a kultúrny a kreatívny priemysel)“.

3. V bode 2.1.4. sa text vypúšťa a nahrádza novým textom „vytvárať podmienky a
predpoklady pre vznik a rozvoj kompetenčných, technologických a inovačných
centier, vedeckých parkov a podnikateľských inkubátorov na základe
zhodnotenia ich lokalizačných faktorov,“.

4. V bode 2.2.4. sa na konci textu vkladá slovné spojenie „so sústredením
pozornosti na výraznú vodozádrţ nú funkciu trvalých kultúr a lesa
obhospodarovaného prírode blízkym spôsobom“.

5. V bode 4.3. sa za slovné spojenie „tranzitnom, obchodnom“ vkladá slovné
spojenie „, veľtrţ nom a kongresovom“.

6. V bode 4.11.1. sa za slovom EuroVelo text v zátvorke vypúšťa a nahrádza sa
textom „EuroVelo 6 – Dunajská cyklotrasa a EuroVelo 13 - Cesta Ţeleznej
opony“.

7. V bode 4.11.6. sa v zátvorke za slovo „mosty“ vkladá slovo „cyklolávky“.
8. V bode 4.12.5.2. sa text vypúšťa a nahrádza sa textom: „podporovať vedenie

cyklotrás mimo frekventovaných ciest s bezpečnými kriţ ovaniami s dopravnými
koridormi a vodnými tokmi, s vhodným trasovaním voči územiam ochrany
prírody a krajiny, k čomu vyuţí vať predovšetkým existujúce lesné a poľné cesty
– cieľom je bezpečný systém trás,“

9. V bode 4.12.9.1. sa na konci vety vkladá slovné spojenie „, ako aj rozvoj
ekoturistiky“.

10. Za bod 4.12.12.1. sa vkladá nový bod 4.12.12.2., ktorý znie: „4.12.12.2.
podporovať pútnickú turistiku, turistiku spojenú s prezentáciou technických
pamiatok a pod.“.

11. Za bod 4.12.13.5. sa vkladá nový bod 4.12.14., ktorý znie:
4.12.14. mestský turizmus:

4.12.14.1. podporovať rozvoj takých foriem turizmu, ktoré sú spojené 
s mestom. 

12. V bode 5.3.8. sa na konci textu vkladá slovné spojenie „pri dodrţ aní
protipovodňových preventívnych opatrení“.

13. V bode 5.3.13. sa slovné spojenie „s eróziou“ nahrádza slovným spojením
„ohrozených eróziou“.

14. V bode 6.8. sa na konci vety vypúšťa slovo „limitujúci“ a za slovo „faktor“ sa
vkladá nový text: „limitujúci a ako faktor napomáhajúci adaptácii na klimatické
zmeny:“.

15. Body 6.9. aţ  6.11. sa prečíslujú na body 6.8.1. aţ  6.8.3.
16. Za bod 6.8.3. sa vkladá nový bod 6.8.4., ktorý znie: „zabezpečovať diverzifikáciu

krajiny a krajinných štruktúr (heterogenita ekosystémov, rozmanitosť vegetácie,
morfológia terénu a pod.).“.

17. Bod 6.12. sa prečísluje na bod 6.9. a na konci vety sa vkladá text „a opatreniami
na zmiernenie a adaptáciu na klimatické zmeny:“

18. Body 6.13. aţ  6.26. sa prečíslujú na body 6.9.1. aţ  6.9.14.
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19. V bode 6.9.14. sa na konci textu vkladá slovné spojenie: „a vyvíjať tlak na
správcov povrchových tokov za účelom zabezpečenia dôslednej údrţ by v
záujme zachovania nezmenených prietočných pomerov v korytách“.

20. Body 6.27. aţ 6.32. sa prečíslujú na body 6.10. aţ  6.15.
21. Bod 6.33. sa prečísluje na 6.16.
22. Body 6.34. aţ  6.36. sa prečíslujú na body 6.16.1. aţ  6.16.3.
23. V bode 8.7. sa slovné spojenie „existujúce aj plánované a Protokolu“ nahrádza

slovným spojením „a v protokole“.
24. V bode 8.9. sa slovné spojenie „nadregionálnej úrovne“ nahrádza slovným

spojením „regionálnych tratí nadregionálneho významu“.
25. V bode 8.10. sa slovné spojenie „nadregionálnej úrovne“ nahrádza slovným

spojením „regionálnych tratí nadregionálneho významu“.
26. Bod 8.12. bez textu sa vypúšťa a následné body 8.13. aţ  8.35. sa prečíslujú na

8.12. aţ  8.34.
27. V bode 8.15.2.3. sa slovné spojenie „III/00239“ nahrádza slovným spojením

„III/1106“.
28. V bode 8.15.2.4. sa slovné spojenie „III/00239“ nahrádza slovným spojením

„III/1106“.
29. Za bod 8.15.2.6. sa vkladá nový bod 8.15.2.7., ktorý znie: „8.15.2.7. vytvorenie

MÚK pri Čunove, s prepojovacím úsekom na cestu I/2, vrátane kriţ ovatky s
cestou I/2,“.

30. V bode 8.16.1. sa slovné spojenie „III/00239“ nahrádza slovným spojením
„III/1106“.

31. V bode 8.18.3. sa slovné spojenie „III/50310“ nahrádza slovným spojením
„III/1113“.

32. V bode 8.18.4. sa slovné spojenie „III/00235“ nahrádza slovným spojením
„III/1103“.

33. V bode 8.18.5. sa slovné spojenie „III/06304“ nahrádza slovným spojením
„III/1055“.

34. Za bod 8.18.6. sa vkladá nový bod 8.18.7., ktorý znie: „8.18.7. nové prepojenie
cestou III. triedy v predĺţ ení cesty III/1105 zo Zohora od cesty III/1106 po
Devínsku Novú Ves.“.

35. V bode 8.20. sa text bodu vypúšťa a nahrádza sa novým textom „Vytvoriť
podmienky pre modernizáciu trate 110 Bratislava – Kúty – štátna hranica SR/ČR
a trate 130 Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo – štátna hranica SR/M na traťovú
rýchlosť 160 km/h (200 km/h), vrátane budovania poţ adovaných
mimoúrovňových priechodov a kriţ ovaní, obnovy mostných objektov a čiastočnej
rekonštrukcie ţ elezničných zastávok a staníc.“.

36. V bode 8.30. sa text vypúšťa a nahrádza sa textom: „Rešpektovať existujúce
cyklotrasy a rezervovať priestory pre vytvorenie nových samostatných cyklotrás
(vrátane cyklolávok) v sieti medzinárodných, národných a regionálnych
cyklotrás, pričom za najvýznamnejšie treba povaţo vať:“.

37. Za bod 8.30. sa vkladajú nové body 8.30.1. aţ  8.30.12., ktorých text znie:
8.30.1. Dunajskú cyklotrasu (EV-6) – hraničný priechod Berg - most Lafranconi

- most SNP - Prístavný most - zimný prístav - Hamuliakovo; Prístavný
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most - Rusovce - Čunovo - hr. SK/HU (Medzinárodná cyklotrasa 
EuroVelo 6, cyklotrasa má dve vetvy, staré označenie 001, 001a), 

8.30.2. Cestu Ţeleznej opony (ICT) (EV-13) – Malé Leváre - Gajary - 
Suchohrad - Záhorská Ves, Vysoká pri Morave - Devínska Nová Ves - 
most Lafranconi - Petrţ alka - hraničný priechod Jarovce/Kittsee 
(Medzinárodná cyklotrasa EuroVelo 13, staré označenie 004), 

8.30.3. Malokarpatskú cyklotrasu (003) – Vysoká  pri Morave - Zohor - Lozorno 
- Pernek - Rohoţ ník - Plavecký Mikuláš, hranica s TTSK (Národná
cyklotrasa),

8.30.4. Záhorácku cyklotrasu (024) – Devín - Devínske Jazero - Zohor - Láb - 
Malacky - Gajary - Veľké Leváre - Závod - hranica s TTSK (Národná 
cyklotrasa), 

8.30.5. Vinohradnícku cyklotrasu (048) – Bratislava - Svätý Jur - Pezinok - 
Modra - Častá - Doľany (Národná cyklotrasa), 

8.30.6. JURAVA (2002) – Svätý Jur - Vajnory - Ivánka pri Dunaji - Most pri 
Bratislave - Rovinka – Hamuliakovo (časť regionálnej cyklotrasy), 

8.30.7. Malodunajskú cyklotrasu (5008) – Vrakuňa - letisko M. R. Štefánika - 
Most pri Bratislave, 

8.30.8. Vištuckú cyklotrasu (8039) – Tri Kopce - Fugelka - Dubová - Vištuk - 
hranica s TTSK (Báhoň), 

8.30.9. Rohoţ nícku cyklotrasu (8040) – Rohoţ ník – Malacky, 
8.30.10. Dúbravskú cyklotrasu (2007) – Lamač - Dúbravka - Bory - Devínska 

Nová Ves (regionálna cyklotrasa), 
8.30.11. Hraničnú tematickú cyklotrasu (N2001) – most Lafranconi - hraničný 

priechod Petrţ alka/Berg - Kopčianska ul. (tematická oblastná 
cyklotrasa), 

8.30.12. Štefánikovu cyklomagistrálu (047) – Most SNP - Kamzík - Biely kríţ  - 
5003 Hrebeňovka - Pezinská Baba - Čermák - sedlo Hubalová - 2204 
Sklená huta - 2201 (Národná cyklotrasa s výhľadom na prepojenie s 
TTSK). 

38. V bode 9.3.1. sa slovo „transformačné“ nahrádza slovom „elektrické“.
39. V bode 9.3.23. sa za slovné spojenie „VW Slovakia – Krčace“ vkladá slovné

spojenie „v Dúbravke“.
40. V bode 9.3.26.1. sa za slovné spojenie „VW Slovakia – Krčace“ vkladá slovné

spojenie „v Dúbravke“.
41. V bode 9.5.5. sa na konci textu vkladá slovné spojenie: „v zmysle výsledkov

„Stratégie zniţ ovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK-2015““.
42. V bode 9.7.3. sa za slovné spojenie „pre čerpaciu stanicu Západ“ vkladá slovné

spojenie „v Dúbravke“.
43. V bode 9.7.4. sa za slovné spojenie „Veľká lúka“ vkladá slovné spojenie „v

Dúbravke“.
44. Za bod 9.8.5. sa vkladá nový bod 9.8.6., ktorý znie: „9.8.6. rezervovať plochy

a koridor pre výtlačné kanalizačné potrubie Senec – Ivanka pri Bratislave –
ÚČOV Bratislava-Vrakuňa,“.

45. Pôvodný bod 9.8.6. sa prečísluje na 9.8.7.
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II. Verejnoprospešné stavby

46. V bode 1.2.3. sa slovné spojenie „III/00239“ nahrádza slovným spojením
„III/1106“.

47. V bode 1.2.4. sa slovné spojenie „III/00239“ nahrádza slovným spojením
„III/1106“.

48. Za bod 1.2.5. sa vkladá nový bod 1.2.6., ktorý znie: „1.2.6. MÚK pri Čunove, s
prepojovacím úsekom na cestu I/2, vrátane kriţ ovatky s cestou I/2.“.

49. V bode 1.6.1. sa slovné spojenie „III/00239“ nahrádza slovným spojením
„III/1106“.

50. V bode 1.8.3. sa slovné spojenie „III/50310“ nahrádza slovným spojením
„III/1113“.

51. V bode 1.8.4. sa slovné spojenie „III/235“ nahrádza slovným spojením „III/1103“.
52. V bode 1.8.5. sa slovné spojenie „III/6304“ nahrádza slovným spojením

„III/1055“.
53. Za bod 1.8.6. sa vkladá nový bod 1.8.7., ktorý znie: „1.8.7. nové prepojenie

cestou III. triedy v predĺţ ení cesty III/1105 zo Zohora od cesty III/1106 po
Devínsku Novú Ves.“.

54. V bode 1.10. sa vypúšťa slovné spojenie „zariadenia a kriţ ovania ciest“
a nahrádza sa slovným spojením „budovanie poţ adovaných mimoúrovňových
priechodov a priecestí, obnova mostných objektov a čiastočná rekonštrukcia
ţ elezničných zastávok a staníc.“.

55. Za bod 1.11. sa vkladá nový bod 1.12., ktorý znie: „1.12. Regionálne ţ elezničné
trate:“.

56. Pôvodný bod 1.12. sa prečísluje na 1.12.1.
57. Body 1.12.1. aţ  1.12.3. sa prečíslujú na 1.12.2. aţ  1.12.4.
58. Za bod 1.17. sa vkladá nový medzinadpis, ktorý znie: „Trasy cyklistickej dopravy“

a pod ním sa vkladajú nové body 1.18. aţ  1.28, ktorých text znie:
„1.18. Dunajská cyklotrasa (EV-6) – hraničný priechod Berg - most Lafranconi -

most SNP - Prístavný most - zimný prístav - Hamuliakovo; Prístavný 
most - Rusovce - Čunovo - hr. SK/HU (Medzinárodná cyklotrasa 
EuroVelo 6, cyklotrasa má dve vetvy, staré označenie 001, 001a), 

1.19. Cesta Ţeleznej opony (ICT) (EV-13) – Malé Leváre - Gajary - Suchohrad 
- Záhorská Ves, Vysoká pri Morave - Devínska Nová Ves - most
Lafranconi - Petrţ alka - hraničný priechod Jarovce/Kittsee (Medzinárodná
cyklotrasa EuroVelo 13, staré označenie 004),

1.20. Malokarpatská cyklotrasa (003) – Vysoká  pri Morave - Zohor - Lozorno - 
Pernek - Rohoţ ník - Plavecký Mikuláš, hranica s TTSK (Národná 
cyklotrasa), 

1.21. Záhorácka cyklotrasa (024) – Devín - Devínske Jazero - Zohor - Láb - 
Malacky - Gajary - Veľké Leváre - Závod - hranica s TTSK (Národná 
cyklotrasa), 

1.22. Vinohradnícka cyklotrasa (048) – Bratislava - Svätý Jur - Pezinok - Modra 
- Častá - Doľany (Národná cyklotrasa),
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1.23. JURAVA (2002) – Svätý Jur - Vajnory - Ivanka pri Dunaji - Most pri 
Bratislave - Rovinka – Hamuliakovo (časť regionálnej cyklotrasy), 

1.24. Malodunajská cyklotrasa (5008) – Vrakuňa - letisko M. R. Štefánika - 
Most pri Bratislave, 

1.25. Vištucká cyklotrasa (8039) – Tri Kopce - Fugelka - Dubová - Vištuk - 
hranica s TTSK (Báhoň), 

1.26. Rohoţ nícka cyklotrasa (8040) – Rohoţ ník – Malacky, 
1.27. Dúbravská cyklotrasa (2007) – Lamač - Dúbravka - Bory - Devínska 

Nová Ves (regionálna cyklotrasa), 
1.28. Hraničná tematická cyklotrasa (N2001) – most Lafranconi - hraničný 

priechod Petrţ alka/Berg - Kopčianska ul. (tematická oblastná 
cyklotrasa).“. 

59. V bode 2.20. sa za slovné spojenie „VW Slovakia – Krčace“ vkladá slovné
spojenie „v Dúbravke“.

60. V bode 2.23. sa za slovné spojenie „VW Slovakia – Krčace“ vkladá slovné
spojenie „v Dúbravke“.

61. V bode 4.5. sa za slovné spojenie „Veľká lúka“ vkladá slovné spojenie „v
Dúbravke“.

62. Za bod 5.5. sa vkladá nový bod 5.6., ktorý znie: „5.6. Výtlačné kanalizačné
potrubie Senec – Ivanka pri Bratislave – ÚČOV Bratislava-Vrakuňa.“.

63. Schéma záväzných častí a VPS sa vypúšťa a nahrádza sa novou schémou:
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64. Na poslednej strane sa celý „Zoznam skratiek“ vypúšťa a nahrádza sa novým
textom:

„Zoznam pouţ itých skratiek: 

AGC – Accord européen sur les grandes lignes internationales de Chemin de fer 
(Európska dohoda o hlavných ţ elezničných medzinárodných tratiach) 
AGN – Accord européen sur les grandes lignes internationales de Navire (Európska 
dohoda o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu) 
AGR – Accord européen sur les grandes routes de trafic international (Europská 
dohoda o hlavných cestách s medzinárodnou prevádzkou) 
AGTC – Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné 
et les installations connexes (Európska dohoda o hlavných tratiach medzinárodnej 
kombinovanej dopravy a ich zariadeniach) 
BSK – Bratislavský samosprávny kraj 
ČOV – čistiareň odpadových vôd 
ČS – čerpacia stanica 
GSM – Globálny systém pre mobilnú komunikáciu (Groupe Spécial Mobile) 
CHKO – chránená krajinná oblasť 
CHVO – chránené vodohospodárske územie 
EIA – environmental impakt assessment (posudzovanie vplyvov na ţ ivotné 
prostredie) 
IKT – Informačné a komunikačné technológie 
ITF – Medzinárodné dopravné fórum 
MČ – mestská časť 
MUK – mimoúrovňová kriţ ovatka 
NATURA 2000 – sústava chránených území európskeho významu 
NN – nízke napätie 
NRBc – nadregionálne biocentrum 
NRBk – nadregionálny biokoridor 
PBc – provincionálne biocentrum 
PBk – provincionálny biokoridor 
PO – prechodový objekt 
PPC – paroplynový cyklus 
P+R+B - Park&Ride&Bike 
SEA – strategic environmental assessment (strategické hodnotenie vplyvu na ţ ivotné 
prostredie) 
SV – skupinový vodovod 
TEN-T – Trans European Network for Transport (Transeurópska dopravná sieť) 
TIOP – Terminál integrovanej osobnej prepravy 
TR – elektrická stanica – transformovňa 
TTSK – Trnavský samosprávny kraj 
ÚEV – územia európskeho významu 
ÚNS – Ústredná nákladná stanica 
ÚPD – územnoplánovacia dokumentácia 
ÚPN – územný plán 
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ÚPN-R BSK – územný plán regiónu Bratislavský samosprávny kraj 
ÚSES – územný systém ekologickej stability 
VDJ – vodojem 
VN – vysoké napätie 
VRT – vysokorýchlostná trať 
VTL – vysoký tlak 
VVN – veľmi vysoké napätie 
VVTL – veľmi vysoký tlak 
ZVN – zvlášť vysoké napätie 
ŢSR – Ţeleznice Slovenskej republiky“ 
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** Funkčné využitie podľa národných a regionálnych koncepcií
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Funkčné využitie územia podľa národných a regionálnych koncepcií 
a schválených územných plánov obcí **
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stav      zámer

Funkčné využitie územia podľa platných územných plánov obcí *

typy primárnej krajiny

LEGENDA  ZÁVÄZNÝCH  ČASTÍ

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY DOPRAVNÉ
koridory - pozemné komunikácie

koridory - železničná sieť

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY ENERGETIKY

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY
prvky územného systému ekologickej stability

prvky ochrany prírody a krajiny

ochrana pamiatkového fondu

pamiatková zóna

pamiatková rezervácia

bonitovaná pôdno-ekologická jednotka (1-4)

ložisko nevyhradených nerastov

chránené ložiskové územie

dobývací priestor

chránené územie pre osobitný zásah do zemskej kôry

rekreačný územný celok

územie osobitných záujmov (vojenský obvod)

podhorská krajina

nížinná krajina - poľnohospodárska

nížinná až horská krajina pozdĺž vodných tokov

nížinná až horská riečna krajina

hranica CHKO
maloplošné chránené územie (CHA, NPP, PP, NPR, PR)

chránené vtáčie územie

územie európskeho významu

Ramsarská lokalita

mokrade národného významu

chránená vodohospodárska oblasť (Žitný ostrov)

biokoridor provincionálneho významu
biokoridor nadregionálneho významu

biokoridor regionálneho významu
Alpsko-Karpatský biokoridor

biocentrum provincionálneho významu

biocentrum nadregionálneho významu

biocentrum regionálneho významu

plynovod VTL 4,0 MPa
prechodový objekt

elektrická stanica 110 kV
elektrická stanica 400 kV

elektrické vedenie 110 kV podzemné
elektrické vedenie 110kV

elektrické vedenie 400 kV

ATS
úpravňa vody
čerpacia stanica!'

vodojem a automatická tlaková stanica (ATS))

vodojem a čerpacia stanica)

vodojeme

vodovod

čistiareň odpadových vôd
kanalizácia

železničná zastávka
regionálna trať
koridorová trať

trimodálny (cesta - železnica - voda) terminál 
verejnej intermodálnej prepravy

TIOP (terminál integrovanej osobnej prepravy v Bratislave)

prestupový bod integrovanej dopravy (železnica - autobus)

mimoúrovňová križovatka (MUK)
diaľničné kolektory

cesta 1. triedy
štvorpruhová komunikácia

rýchlostná cesta
diaľnica

os vzletovej a pristávacej dráhy 13L-31R

rozvojové územie

LEGENDA

cyklistická trasa

cyklistická trasa siete EuroVelo

národná

regionálna

oblastná

Green bike Tour

singletrack Cerová dráha

EuroVelo 13

EuroVelo 6

SÍDELNÁ ŠTRUKTÚRA  A  ROZVOJ URBANIZÁCIE M 1 : 250 000 NADRADENÉ VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE M 1 : 250 000

PRIMÁRNA KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA
A REKREAČNÁ KRAJINA M 1 : 250 000

LEGENDA

Funkčné využitie územia podľa
platných územných plánov obcí *

Ochrana prírody a krajiny

Územný systém ekologickej stability

Ochrana prírodných zdrojov

Kultúrne hodnoty

Negatívne javy

konfliktné javy v území

prieskumné územie - návrh

určené prieskumné územie

dobývací priestor

zosuvy

#

zdroj znečistenia ovzdušia"ð

zdroj znečistenia vôd

skládka odpadu!

územia s väzbou na kultúrno-historický potenciál

pamiatková zóna - zámer

pamiatková zóna

mestská pamiatková rezervácia

hrady, zrúcaninyò

ložisko nevyhradených nerastov

chránené ložiskové územie

chránená pôda (1. - 4. trieda kvality podľa BPEJ)

ochranný les

!!!!! CHVO Žitný ostrov

zdroj minerálnych vôd

zdroj geotermalnych vôd

ekodukt - návrh+

Alpsko-Karpatský biokoridor

biokoridor regionálneho významu

biokoridor  nadregionálneho významu 

biokoridor provincionálneho významu

biocentrum regionálneho významu

biocentrum nadregionálneho významu

biocentrum provincionálneho významu

mokrade národného významu

Ramsarské lokality

chránené vtáčie územie

územie európskeho významu

hranica CHKO

vodné toky a vodné plochy

ovocné sady

poľnohospodárska pôda

plochy viníc

rozvojové územie - plochy sídelnej zelene

plochy sídelnej zelene

plochy rekreácie, cestovného ruchu a športu

rozvojové územie - poľnohospodárska výroba

plochy poľnohospodárskej výroby

rozvojové územie - zastavané plochy

zastavané plochy

"Á potvrdená environmentálna záťaž

výber najvýznamnejších 
národných kultúrnych pamiatok

666

chránené územie pre osobitný zásah 
do zemskej kôry

biokoridor nadregionálny
priestorovo nevymedzený - návrh+ +

maloplošné chránené územie 
(CHA, NPP, PP, NPR, PR) - návrh

maloplošné chránené územie 
(CHA, NPP, PP, NPR, PR)

rozvojové územie - rekreácia, 
cestovný ruch a šport

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY, ÚSES M 1 : 250 000

cestný most

¨

železničný most

¨

hranica štátu
hranica kraja

hranica okresu
hranica katastra obce

zastavané územie

vodná plocha, vodný tok

diaľnica

cesta 1. triedy
cesta 2. triedy

cesta 3. triedy
železničná trať - koridorová
železničná trať - regionálna

medzinárodná vodná trasa
cyklomost

¨̈

T

cesta 2. triedy
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cesta 2. triedy - tunel
cesta 1. triedy - tunel

diaľnica - tunel

cyklotrasy - verejnoprospešné stavby!G !G !G !G
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stav  zámer

dopravné vybavenie

zariadenie ŽSR

prístav

cestná sieť

železničná trať

vodná trasa

letisko

os vzletovej a pristávacej dráhy

ochranné pásmo - radar

ochranné pásmo letiska

náletový kužeľ letiska

!É heliport

lokálne

medzinárodné

nákladný

osobný

medzinárodná

regionálna

koridorová

zastávka

dopravňa

železničná stanica nesamostatná

železničná stanica

kolektor

mestská komunikácia

cesta 3. triedy

cesta 2. triedy

cesta 1. triedy

štvorpruhová komunikácia

rýchlostná komunikácia

diaľnica

mimoúrovňová križovatka

doprava

zastavané územie

železničný most

¨cestný most

¨

cesta 3. triedy

ÚZEMNÝ PLÁN REGIÓNU - BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

ZMENY A DOPLNKY č. 1

Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: AUREX spol. s r.o., Bratislava
Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD., Ing. arch. Zdenka Mrázová
Dátum: 2017

ÚZEMNÝ PLÁN REGIÓNU
- BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

VÝKRES ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA 
A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: AUREX spol. s r.o., Bratislava
Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD., 

 Mgr. Pavol Kristeľ, Ing. arch. Zdenka Mrázová
Bratislava, 2013

M 1 : 50 000 8
výkres

(úprava grafického značenia ZaD č. 1)

(úprava grafického značenia ZaD č. 1)

na zrušenie - líniový prvokD D D D

na zrušenie - bodový prvok

(úprava grafického značenia ZaD č. 1)

(úprava grafického značenia ZaD č. 1)

(úprava grafického značenia ZaD č. 1)

(úprava grafického značenia ZaD č. 1)

úprava grafického značenia ZaD č. 1:

sídelná štruktúra

Centrum osídlenia podľa hierarchizácie KURS 2001 
Bratislava - ako špecifické centrum plniace funkcie 
hlavného mesta štátu a centra európskeho významu

Centrum osídlenia 2. skupiny - 2. podskupiny 
podľa hierarchizácie KURS 2001

Centrum osídlenia 3. skupiny - 1. podskupiny 
podľa hierarchizácie KURS 2001

Centrum osídlenia 3. skupiny - 2. podskupiny 
podľa hierarchizácie KURS 2001

Centrum osídlenia 4. skupiny 
podľa hierarchizácie KURS 2001

Centrum osídlenia 5. skupiny 
podľa hierarchizácie KURS 2001

Regionálny rozvojový pól mesta Bratislavy

Komunikačno-sídelná regionálna rozvojová os (bratislavská, župná)

Rozvojová os 1. stupňa (podľa hierarchizácie KURS 2001)

Rozvojová os 2. stupňa (podľa hierarchizácie KURS 2001)

Rozvojová os 3. stupňa (podľa hierarchizácie KURS 2001)

Regionálna rozvojová os

ostatné rozvojové územia podľa 
platných územných plánov obcí

1.2. Rekreačná krajina stojatých vôd

1.1. Rekreačná krajina te čúcich vôd

2.1. Rekreačná krajina nížinná a údolná
 / lužno-lesná pozd ĺž vodných tokov

2.2. Rekreačná krajina nížinná - prevažne bezlesná
     / poľnohospodárska pri vodných plochách

2.3. Rekreačná krajina nížinná - mokra ďová

2.4. Rekreačná krajina nížinná prevažne bezlesná
 / poľnohospodárska ostatná

2.5. Rekreačná krajina nížinná - prevažne lesná

3.1. Rekreačná krajina podhorská - vinohradnícka

3.2. Rekreačná krajina podhorská - prevažne bezlesná

4.1. Rekreačná krajina horská lesná

5.1. Rekreačná krajina sídelná / miest

5.2. Rekreačná krajina sídelná / ostatných obcí

5.3. Rekreačná krajina kontaktných pásiem obcí / miest

Dunaja (nížinná)1.1.1.

Moravy (nížinná)1.1.2.

Malého Dunaja (nížinná)1.1.3.

Vydrice (nížinná až horská)1.1.4.

1.2.1. senecká (nížinná)

1.2.2. dunajskolužná (nížinná)

1.2.4. vištucko-budmerická (nížinná)

1.2.5. lábsko-plaveckoštvrtková (nížinná)

1.2.6. malacko-jakubovská (nížinná)

1.2.7. malolevárska (nížinná)

pozdĺž Dunaja (Dunajský lužno-lesný
Bratislavsko-hrušovský rekreačný územný celok)2.1.1.

2.1.2. pozdĺž Moravy (Moravský lužno-lesný
devínsko-malolevársky rekreačný územný celok)

2.1.3. pozdĺž Malého Dunaja (Malodunajský lužno-lesný
bratislavsko-tomášovský rekreačný územný celok)

2.1.4. pozdĺž Vydrice rekreačná až horská krajina
(Vydrický rekreačný územný celok)

2.2.1. senecká (Senecký rekreačný územný celok)

2.2.2. dunajskolužná (Dunajskolužný
rekreačný územný celok)

2.2.4. vištucko-budmerická (Vištucko-budmerický
rekreačný územný celok)

2.2.5. lábsko-plaveckoštvrtková (Lábsko
-plaveckoštvrtkový rekreačný územný celok)

2.2.6. malacko-jakubovská (Malacko-jakubovský
rekreačný územný celok)

2.2.7. malolevárska (malolevársky
rekreačný územný celok)

2.3.1. šúrska so sieťou vodných tokov a kanálov
(Šúrsky mokraďový lesný rekreačný územný celok)

podunajsko-senecká s vinohradníckymi územiami2.4.1.
2.4.2. jarovsko-rusovsko-čuňovská

2.4.3. vištucko-budmerická s vinohradníckymi územiami

2.4.4. borská, s plochami vinohradov

2.5.1. záhorská - územie osobitných
záujmov (VO Záhorie)

3.1.1.
malokarpatská pezinsko-modranská
(Malokarpatský podhorský vinohradnícky
pezinsko-modranský rekreačný územný celok)

3.2.1.
malokarpatská stupavsko-rohožnícka
(Malokarpatský podhorský bezlesný
stupavsko-rohožnícky rekreačný územný celok)

4.1.1.
Malých Karpát pezinsko-modransko-červenokamenská
(Malokarpatský horský pezinsko-modransko
-červenokamenský rekreačný územný celok)

4.1.2. Malých Karpát vydrická (Malokarpatský horský
bratislavský rekreačný územný celok)

4.1.3. Malých Karpát devínska s vinohradníckymiúzemiami
(Malokarpatský horský devínsky rekreačný územný celok)

4.1.4. Malých Karpát homoľská - územie osobitných
záujmov (VO Turecký vrch)

5.1.1. rekreačná vybavenosť, zeleň
a verejné priestory Bratislavy

5.1.2. rekreačná vybavenosť, zeleň
a verejné priestory Pezinka

5.1.3. rekreačná vybavenosť, zeleň
a verejné priestory Modry

5.1.4. rekreačná vybavenosť, zeleň
a verejné priestory Svätého Jura

5.1.5. rekreačná vybavenosť, zeleň
a verejné priestory Malaciek

5.1.6. rekreačná vybavenosť, zeleň
a verejné priestory Stupavy

5.1.7. rekreačná vybavenosť, zeleň
a verejné priestory Senca

rekreačná vybavenosť, zeleň 
a verejné priestory obce 

kontaktné pásma prímestskej rekreácie obcí / miest

LEGENDA

1.2.3. jarovsko-rusovsko-čunovská (nížinná)

2.2.3. jarovsko-rusovsko-čunovská (Jarovsko
-rusovsko-čunovský rekreačný územný celok)

Príloha č. 2 VZN
„Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj“ 
výkres č. 8 „Výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb“
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