
oZNÁMENIE
O STRATEGICKOM
DOKUMENTE

ZMENY A DoPLNKY Č. 2
UaEMNÉľo PLANU REGIoNU -
B RATIsLAVsrÝ snv osP RAVNY KRAJ

2022



ZMENY A DoPLNKY č.z Úze uľÉno plÁruu nrclÓruu - BRATlsLAVsxÝ sRrvlospRÁvĺvY rRn.l

ozNÁMENlE o sTRATEGlcKoM DoKUMENTE

ZMENY A PoPLNKY č. z ÚzeľvlruÉľo ptAruu REG!ÓNU - BRATISIAVSKÝ sAMospRÁvruv rRRl
(vypracované podľa 5 5 zákona č.24/2006 Z' z. o posudzovanívplyvov na životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prílohy č. 2 tohto zákona)

1. Názov: Bratislavský samosprávny kraj

2. ldentifikačné číslo: 36063606

3. Adresa sídla: Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16,
P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávatel'a: Mgr. Juraj Droba, MBA, M'A.

predseda BSK

Sabinovská 16
P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25

+4212 482 64 150
predseda @ region-bsk.sk

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej
možno dostat'relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie:

lng. arch. Mária Rajecká
riaditeĺ'ka odboru územného plánu, GlS a ŽP

Sabinovská 16
P.O.BOX 106
820 05 Bratĺslava 25

+42L24826460I
ma rĺa'rajecka @ region-bsk.sk

odborne spôsobila osoba na obstarávanĺe ÚPP a Úpo v zmysle
5 2a zákona č'5017976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších
predpĺsov, reg. č.458
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t. Názov
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu - Bratĺslavský samospráVny kraj

2. Charakter

Zmeny a doplnky č' 2 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj (d'alej len
,,strategický dokument ZaD č.2 ÚPN R BsK ") ako strategický dokument predstavuje aktualizáciu
územnoplánovacej dokumentácie v zmysle 5 30 a 3L zákona č.5011976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") a 5 11 vyhlášky
č. 55/2ooL7'z.o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

strategický dokument ZaD č.2 ÚPN R BSK je v súlade s koncepčnými zámermi riešenia územného
plánu regiónu vyjadrené v Zadaní Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj schváleného
uznese n ím Zastupiteľstva Bratislavské ho samosprávneho kraja č' 41,/ 2oL7.

Strategický dokument 7aD č.2 ÚPN R BsK, ktoný je v zmysle 5 4 ods' 2 písmeno c) zákona
č. 24/2006 Z' z. o posudzovanívplyvov na žĺvotné prostredie a o zmene a doplnení niektoných zákonov
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon č.2412006 Z. z'") charakterizovaný ako malá zmena
strategického dokumentu pre obIasť územného plánovania.

Pri posudzovaní územného plánu regiónu ako strategĺckého dokumentu sa postupuje podľa
ustanovení55až56aa58ažs16zákonač.2412006Z.z.StrategickýdokumentZaDč.2ÚPNRBsK
s miestnym dosahom podlieha zisťovaciemu konaniu podľa s 7 zákonač'2412006Z'z.

Strategický dokument ZaD č.2 ÚPN R BSK je aktualizáciou územnoplánovacej dokumentácĺe,
v ktorej je množstvo údajov a dopĺrajú a upravujú smernú textovú č'asťv 22 kapitolách z celkových 25,
v záväznej časti najmä verejnoprospešné stavby.

3. Hlavné ciele

Hlavné ciele strategického dokumentu ZaD č. z Úpru R BsK vychádzajú z cieľov vyjadrených
v 5 1 stavebného zákona (zákon č.5olL976 Zb. V znení neskorších predpisov), podľa ktorého,,územné
plánovanĺe vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom
na starostlivosť o žĺvotné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, cĺvilizačných
a kultúrnych hodnôt."

Hlavným cieľom strategického dokumentu ZaD č. 2 ÚPN R BsK je reflektovať na zmeny
v legĺslatíve, aktuálny stav poznania územia, spracované koncepčné dokumenty, ktoré sa týkajú
rozvojových zámerov bratĺslavského kraja od poslednej aktualizácĺe Úpru R BsK vroku 2oL7, ale aj
od roku 2013, ktoré neboli predmetom riešenia Zmien adoplnkov č. 1vroku 2oI7.v strategickom
dokumente sú aktualizované a premietnuté územné rozvojové javy sídiel a ich infraštruktúrne opatrenĺa
v rámci dopravnej a technickej infraštruktúry, premietnuté výsledky spracovaných koncepcií v oblasti
ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia, prírody a krajiny a pamiatkovej ochrany kultúrno-
historických hodnôt. Dáta a informácie sú aktualizované v celom dokumente.

Hlavné ciele, ktoré sa v riešení Úpru-n BSK pri rozvoji Bratislavského samosprávneho kraja
sledujú, sú najmä:

L. dosiahnutie vyváženého rozvoja kraja Vo všetkých jeho socioekonomických,
územnotechrrických, enviľollnlentálrrych a kultúľnohistoľických stráltkaclt,

2' dosĺahnutĺe zapojenĺa kraja do sídelných a hospodárskych sústav,
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3. podporovanie rozvoja kraja na základe rovnocenného zohľadnenĺa endogénnych
a exogénnych podmĺenok a potenciálov rozvoja,

4. zdôraznenie špecifík kraja vypl'ývajúcich najmä z lokalizácie hlavného mesta Slovenska na
jeho území, polohového potenciálu kraja vypl'ývajúceho z polohy na hranĺci troch štátov
a zohľadňujúc otvorené možnosti schengenského priestoru Európskej únie.

Ďalšie ciele, ktoré Úpru-n BSK sleduje, v súlade s ustanovenĺami 5 10 stavebného zákona sú:

1'' zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia z hľadiska jeho trvalo udržateľného rozvoja a rozvoja urbanizácie, priemyslu,
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, vodného hospodárstva, environmentalĺstiky
a cestovného ruchu,

2. zásady a regulatívov usporiadania verejného dopravného a technického vybavenia,
3. zásady a regulatívy starostlĺvosti o životné prostredĺe, územného systému ekologickej

stabilĺty, tvorby krajĺny a ochrany kultúrnych pamĺatok, pamiatkových rezervácií
a pamiatkových zón,

4. zásady a regulatívy priestorových požiadaviek ochrany a využívanĺa prírodných zdrojov
a významných krajĺnných prvkov,

5. vzájomná nadväznosť územného rozvoja regiónu a jeho obcía väzieb na susediace regióny,
6. verejnoprospešné stavby a chránené časti krajĺny.

CieIbm strategického dokumentu je z pohl'adu nástrojov územnopIánovacej politiky
čo najlepšie prispieť k rozvoju hospodárskej a sociáInej oblasti spoločnosti v súlade s požiadavkami
trvalo udržateIhého rozvoja.

4. Obsah (osnova)

obsahovo je strategický dokument ZaD č. z Úpru R BsK spracovanýv rozsahu podľa vyhlášky
č'. 55/2oolZ' z' o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, ako aj zákona
č. 5ohg76Zb. o územnom plánovanía stavebnom poriadku v zneníneskorších predpisov.

Strategický dokument ZaD č. 2 ÚPN R BsK reflektuje celoštátny dokument ,,Koncepcia
mestského rozvoja SR do roku 2030" , ktorý bol prijatý vládou SR uznesením č. 5 zo dňa 10. januára 2018,
relevantné princípy uvedené v,,Európskej zelenej dohode", v,,Zelenej obnove ekonomiky" (ktorej
súčasťou je aj obehové hospodárstvo)a v,,Stratégii adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy -
aktualizácĺa" (2078), schválená uznesením vlády SR č' 478/2oI8 dňa L7. 10. 2018 a d'alšie dokumenty'

V strategickom dokumente ZaD č. 2 ÚPN R BSK sú premietnuté: územné rozvojové javy v obIasti
dopravy (trasovanie cestných komunikácií, cyklodoprava, oP Ietísk, ...), technickej infraštruktúry,
sídiel ako aj spracovaných koncepcií v oblasti ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia,
prírody a krajiny a pamiatkovej ochrany kuItúrno-historických hodnôt.

Predmetom aktualizácie strategického dokumentu ZaD č. 2 ÚPN R BSK je aj oprava zrejmých
technických chýb v textovej a grafickej častĺ (chybné číslovanĺe, posun farby, grafické značky a pod.)

Strategĺcký dokument ZaD č' 2 ÚPN R BSK pozostáva z textovej a grafĺckej časti. Zmeny a doplnky
sú vypracované ako samostatná príloha platného Úpru n BSK v znenízmien a doplnkov' Zároveň textová
a grafická časť je vypracovaná v plnom znenís prehľadným zvýraznením jednotlivých zmien a doplnkov,
ktorá slúži ako informatíVny materiál a nie je predmetom prerokovanĺa v zmysle stavebného zákona.

Smerná časť strategĺckého dokumentu ZaD č' 2 ÚPN R BSK obsahuje:

^ 
Základné úclaje

1. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši
2. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu
:. Údaje o súlade riešenia územia so Zadaním a so súborným stanoviskom
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Riešenie územného plánu regiónu
1. Vymedzenie riešeného územĺa
2. Väzby vyplývajúcezriešenia azozáväznýchčastí KoncepcieúzemnéhorozvojaSlovenska2001 vznení
KURS 2011 - zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001
3. Základné demografické, sociálne a ekonomické východiská podmieňujúce rozvoj územia
4. Domový a bytový fond
5' občianskavybavenosť
6. Základné ekonomické východĺská
7. opis a zdôvodnenie navrhovanej základnej urbanistickej koncepcie riešenia
8' Koncepcia rozvoja sídelnej štruktúry
9. Územný rozvoj a krajina - formovanie krajinnej štruktúry
10' Návrh priestorového usporiadania územia a návrh zásad jeho funkčného využitia vrátane zmien využitia,
vymedzenie významných rozvojových priestorov, prípadne území špeciálnych záujmov a občianskeho
vybavenia regionálneho významu
1L. Vymedzenie ochranných a bezpečnostných pásiem, chránených území a chránených území pre osobitný
zásah do zemskej kôry
12. Koncepcia ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability
13' Návrh koncepcie ochrany a využitia kultúrneho dedičstva
14. Návrh rozvoja turizmu, rekreácie a rekreačnej vybavenosti
15. Návrh koncepcie verejného dopravného vybavenia regionálneho významu
16. Návrh koncepcie verejného technického vybavenia regionálneho významu
17. Návrh na riešenie požiadaviek záujmov obrany štátu, ochrany pred požiarmi a ochrany pred povodňami
18. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie vrátane požiadaviek na hodnotenie z hľadiska
predpokladaných vplyvov na životné prostredie
19. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov
20. Dôsledky a technické zabezpečenie predpokladanej ťažby nerastov
21. Hodnotenie navrhnutého riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a
územ no-technických dôsĺedkov
22' Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu
na nepoľnohospodárske účely

Záväzná časťstrategického dokumentu ZaD č' 2 ÚPN R BSK obsahuje:
l. Záväzné regulatívy územného rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja

t' Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania osídlenia a zásady funkčného
využívania územia z hľadiska rozvoja urbanizácie

2. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja hospodárstva
3. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja občianskej vybavenosti a sociálnej
infraštruktúry
4. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a

kúpeľníctva
5' Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
6. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania z hľadiska starostlivosti o krajinu
7. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania z hľadiska zachovania kultúrno-historického
dedičstva
8. Zásady a regulatívy rozvoja nadradeného verejného dopravného vybavenia
9. Zásady a regulatívy rozvoja nadradeného technického vybavenia
10' Záväzllosťgĺatiĺ:kejčastiÚpN-ngsr

ll. Verejnoprospešné stavby
t' V oblasti dopravnej infraštruktúry
2' V oblasti zásobovania elektrickou energiou
3. V oblasti zásobovania plynom
4, V oblasti zásobovania vodou
5' V oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
6. V oblasti odpadového hospodárstva
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Grafická časť strategĺckého dokumentu ZaD č. z Úpru R BSK obsahuje:
1 širšie vzťahy
2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia v M 1: 50 000
3 Verejné dopravné vybavenie v M 1: 50 000
4 Vodné hospodárstvo M 1: 50 000
5 Energetika, telekomunikácie a informačné siete M 1: 50 000
6 ochrana prírody a tvorba krajĺny, vrátane prvkov Úsrs v 1:50 000
7 Výkres vyhodnotenia odňatia poľnohospodárskej pôdy a vyňatia lesných pozemkov z LPF na
nepoľnohospodárske účel M 1:50 000
8 Výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb M 1: 50 000

5. Uvažované variantné riešenia zohl'adňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu

Strategický dokument ZaD č' 2 ÚPN R BsK je riešený invariantne, nakoľko stavebný zákon
neprĺpúšťa variantné riešenie návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie'

6. Vecný a časov'ý harmonogram prípravy a schvalbvania

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania ZaD č. 2 ÚPN R BSK pozostáva z etáp:
o Prípravné práce - od 2020
e Spracovanie návrhu -o7-o9/2o22
o Prerokovanie návrhu_1'1'l2o22 - I2/2o22
o Spracovanie upraveného návrhu - do 05-0612023
r Schválenĺe ZaD č' 2 ÚPN R BSK v Zastupiteľstve BSK a vyhlásenie jeho záväznej časti formou

vzN - o9/2o23
o Spracovanie čistopisu návrhu _Lo-1'1'/2o23
o Uloženie dokumentácie na príslušnom orgáne územného plánovanĺa - L2l2o23

Poznámka: Časový harmonogram je predpokladaný, proces sa môže preoížiť v závislosti
od prĺebehu prerokovanĺa strategického dokumentu ZaD č. 2 ÚPN R BsK .

7. Vzt'ah k iným strategickým dokumentom

Strategický dokument ZaD č' 2 ÚPN R BSK je v súlade so záväznou časťou Koncepcie územného
rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 20L1' _ zmeny a doplnky č. 1 KURS 2ooL a vychádza zo smernej
časti tohto strategického dokumentu.

Podkladom pre strategický dokument ZaD č. 2 ÚPN R BSK sú aj nasledovné strategické dokumenty:

7.1. Vybrané medzinárodné dohovory, chafi a lné dokumenty
o Agenda 2L
o Medzinárodný dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
. Európsky dohovor o krajine
o Dohovor Rady Európy o ochrane archeologĺckého dedičstva
o Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy
o Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor)
o Dohovor o mokradiach
o Dohovor o biologickej diverzite
r Parížska dohoda o zmene klímy
o Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity na rok 2030

l](]ĺ](]l)l!Ĺrĺ .1l. '' ' a.i
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7 .2. Územnoplánovacie dokumentácie
. Koncepcia územného rozvoja Slovenska v znení neskorších zmien a doplnkov
. Územný plán veľkého územného celku Trnavského kraja v znení neskorších zmien

a doplnkov
. Územné plány obcía miest

7.3. Stratégie, akčné programy a odvetvové koncepcie na štátnej úrovni
o Národná stratégĺa trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky
o Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky
r Národný environmentálny akčný program ll
. Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030
o Národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020
r StrateBický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020
o Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2030
o Jednotnávízia železničného sektora v SR
r Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike
o Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030
o Stratégia rozvoja kultúry na roky 2074_2020
r Stratégĺa rozvoja cestovného ruchu do roku 2020
o Národná stratégĺa regionálneho rozvoja sR 2020/30
o Surovinová politĺka v oblasti nerastných surovín
. Koncepcĺe rozvoja pôdohospodárstva na roky 2oL3 -2o2o
o Stratégia a koncepcia rozvoja lesníctva
r Stratégĺa rozvoja kultúry na roky 2074_2020
o Aktualizovaná národná stratégĺa ochrany biodiverzity do roku 2020
o Rkčný plán pre ĺmplementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej národnej stratégie

ochrany biodiverzity do roku 2020
o Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2oL4 - 2o2o

7.4. Stratégie, koncepcie a programy na regioná!nej úrovni
o Regionálny plán udržateľnej mobilĺty BsK, (scs Czech Republic, s'r.o., 2020)
o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky

2027 -2027 - s výhľadom do r. 2030 (BSK)

o Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2oL6_2o2o
o Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bratislava (EsPRlT, s.r.o., 2019)
o Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Malacky (EsPRlT, s.r.o., 2019)
o Regionálny územný systém ekologickej stabilĺty okresu Senec (ESPRIT, s.r.o., 20L9)
o Stratégia rozvoja kultúry BsK 2015-2020 (oCRaK)

8. orgán kompetentný na jeho prijatie

Schva ľovací orgá n : Zästupĺ l'eľsl'vo Bra lislavské htl sa mosprávne ho kraja

9. Druh schvalbvacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky,
uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie)

Uznesenie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Všeobecne záväzné nariadenie (d'alej len 'VZN") Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým
sa vyh lasuje záväzná časť úze m noplá novacej do ku mentácie.
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1. Požiadavky na vstupy

Vstupmi pre spracovanie strategického dokumentu boli požiadavky vypl'ývajúce z "Preskúmania
Územného plánu regiónu Bratĺslavský samosprávny kraj v znení zmien a doplnkov", ktoré bolo
Vypracované v júni 2020. Zastupiteľstvo BSK schváĺilo obstaranie Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN R BsK
uznesením č.274/2020 zo dňa 26.06.2o2o.

Ďalšími vstupmi boli zosumarizované a vyhodnotené podnety a pripomienky od dotknutých
subjektov - štátnych orgánov, samospráv, odborných organizácií, právnických a fyzických osôb získané
v rámci prípravných prác v zmysle stavebného zákona.

Hlavné oblasti, ktoných sa strategický dokument týka, sú spresnenie regulatívov
environmentálneho a ekologického charakteru, ochrany krajiny, ochrany lesov, školstva, dopravy,
doplnenie a racionalizácia v oblasti regionálnej cestnej siete, cyklistickej dopravy, a ostatných
odvetvových pod kladov.

V procese spracovania strategického dokumentu boli použité:
o všetkY dostupné poznatky o území získané v rámci prípravných prác,
o požiadavky a rozvojové zámery samosprávnych orgánov (obcí a miest, prípadne susediacich

samosprávnych krajov), dotknutých orgánov štátnej správy, verejnosti, fyzických a právnických
osôb,

o príslušné právne predpisy a normy,
o nadradená územnoplánovacia dokumentácĺa (Koncepcia územného rozvoja Slovenska 20].].

v platnom znení),
o relevantné návrhy z doterajšieho Územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho

kraja,
o relevantné strategické dokumenty, stratégie a koncepcie celoštátnej úrovne a regionálnej

úrovne.

2. Úua|e o vrýstupoch

Výstupom plánovacieho procesu bude schválený územný plán regĺónu Bratĺslavského
samosprávneho kraja, vrátane záväznej časti riešenia, vyhlásenej formou VZN.

láväzná časť strategického dokumentu ZaD č' 2 ÚPN R BsK, ktorá bude vyhlásená Všeobecne
záväzným nariadením BsK bude okrem záväzných zásad a regulatív ustanovovať aj plochy
pre verejnoprospešné stavby a pre chránené časti krajiny.

Výstupmistrategického dokumentu ZaD č. 2 ÚPN R BSK budú:
a) zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného

využívanĺa územia z hľadiska jeho trvalo udržateľného rozvoja a rozvoja urbanizácĺe,
priemyslu, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, vodného hospodárstva,
environmentalistiky a cestovného ruchu,

b) zásady a regulatívy usporĺadania verejného dopravného a technĺckého vybavenia,
c) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej

stability, ochrany a tvorby krajiny a ochrany kultúrnych pamiatok, pamiatkových
rezervácií a pamiatkových zon,

7December 2022
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d) zásady a regulatívy priestorových požiadaviek ochrany a využívania prírodných zdrojov
a významných krajinných prvkov,

e) vzájomnú nadväznosť územného rozvoja regiónu a jeho obcí a väzby na susedĺace
regióny,

0 verejnoprospešné stavby a chránené časti krajiny.

3. Úoaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

očakávajú sa hlavne pozitívne priame aj nepriame Vp|Wy na životné prostredie ako aj na kvalitu
života obyvateľov kraja. Riešením návrhu strategického dokumentu ZaD č. 2 ÚPN R BsK nedochádza
k zhoršenĺu životného prostredia, kultúrno - historických hodnôt, ani k narušeniu ekologickej stability
v území' Predmetná územnoplánovacia dokumentácĺa je priamym nástrojom na ,,...zlepšenie životného
prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja" (s 2, ods.
1, písm. j) stavebného zákona v spojĺtosti s d'alšími písmenami cit. odseku).

V súčasnosti platná legislatíva na úseku ochrany jednotlivých zložiek žĺvotného prostredĺa,
ako aj povoľovací systém, zahŕňajúcĺ tiež posudzovanĺe vplyvov jednotlivých investičných zámerov
na žĺvotné prostredie, prispejú k zabezpečeniu minimalizácie negatíVnych vplyvov strategĺckého
dokumentu, ktoré musĺa vytvárať predpoklady pre zosúladenie navrhovaných činností s podmĺenkami
krajiny. Požadované aktivity do územia budú včlenené tak, aby došlo k uspokojeniu záujmov a potrieb
spoločnosti na jednej strane a súčasne nebola narušená ekologická stabilita krajĺny.

Cieľom premietnutia nových návrhov je, aby koncepcia rozvoja urbanizovaného aj prírodného
prostredia Bratislavského samosprávneho kraja, jeho funkčného využitĺa, priestorového usporĺadania,
dopravného a technického vybavenia spolu s koncepciou rozvoja prírody a krajiny v zmysle platného
územného plánu regiónu zabezpečila adekvátne kvalitný rozvoj všetkých oblastí životného prostredĺa
a zdravĺa ľudí.

Návrh riešenia strategického dokumentu ZaD č' 2 ÚPN R BsK predstavuje územnoplánovací
dokument, ktorý nemá prĺamy vplyv na životné prostredie.

Priame vplyvy na životné prostredie predstavujú:
e urbanistický rozvoj nadväzujúci na transformáciu existujúcich urbánnych štruktúr,
o prevádzka zdrojovej a cieľovej dopravy vo vzťahu k riešenému územĺu,
o nové inžinierske siete a zariadenia technického vybavenĺa.

Priaznivé vplyvy:
. Vytvorenie podmienok pre zabezpečenie bývania,
. Vytvorenie pracovných príležitostí počas výstavby a prevádzky, t. j. nárast počtu pracovných

príležitostí,
o návrh nových plôch pre vznik parkovej zelene,
o vybudovanieĺnfraštruktúry,
o hospodársky rozvoj.

Nepriaznivé vplyvy:
o nárast dopravnóho zaťaženia,
r nárast emisĺí,
o nárast hlukovej záÍaže, hlučnosť, prašnosťa frekvencia dopravy na prístupových komunikácĺách

najmä v čase výstavby,
e nároky na nové trasy a zarĺadenia dopravy a technického vybavenia.

Nepriaznivé vplyvy predstavujú málo v'ýznamné zat'aženie územia, lokálneho charakteru.
Zdroie hIuku a znečistenia ovzdušia budú prevádzkované v súlade s platnými legislatívnymi predpismi.
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Nepriame vplwv

Všetky vplyvy, ktoré vyplývajú z navrhovaného funkčného využitia územĺa a ĺch dopad
je potrebné eliminovať opatreniami upravujúcimi spôsob organizácie územia. Nevyhnutné vplyvy
urbanizovaného prostredia vyplynú z využívania územĺa, ich dopad je možné elimĺnovať aj výsadbou
funkčnej ĺzolačnej zelene, resp. inýmĺ opatreniami.

Predpokladané negatívne vplyvy strategického dokumentu ZaD č' 2 ÚPN R BSK identifikované
v rámcĺ vypracovania oznámenia o strategickom dokumente, nie sú takého charakteru, ktoré by vyvoĺali
potrebu d'alšieho posudzovania v zmysle ustanovení zákona č.24/2006Z. z.

V rámcĺstrategického dokumentu ZaD č. 2 ÚPN R BSK boli špecifikované možné nepriame Vplwy
- nové konfliktné uzly v územís prvkami ochrany prírody z pohľadu mierky územného plánu regiónu.
Najkritickejšími úsekmi sú miesta, preklenutie Dunaja (diaľnica D4 Jarovce - lvanka sever) a rieky
Morava (diaľnica D4 Devínska Nová Ves - št. hr. SR/RR). Detaĺlnejšie posúdenie stretov navrhovaného
rozvoja a riešenie týchto konfliktov bude musĺeť byť predmetom podrobnejších dokumentáciía najmä
hodnotení v rámci SEA a ElA jednotlivých aktivít.

Tobuľka 1 Nové konfliktné uzly v regióne s navrhovoným opatrením na zmiernenie pri podrobnejšej
dokumentóciĺv EIA/SEA uvódzame v n tobuľke

Záhorská Ves - Marchegg

Tabuľka obsahuje najmä strety stresových faktorov s prvkami ochrany prírody a krajiny. Je však
zrejmé, že niektoré navrhované dopravné trasy, ako napr. D4 budú mať vplyv na environmentálne

I

Názov Problém Navrhované opatrenie
MČ Jarovce - navrhované
elektrické vedenie, navrhovaná
železničná trať ŠRT s
CH Ko,cHVÚ,ÚEV a Ramsarskou
lokalitou

navrhované 110 kV elektrické
vedenie, a navrhovaná železničná
trať šRT pretína viacero
chránených území

zvážiť trasovanie, vybrať riešenie,
ktoré čo najmenej negatívne
vplýva na chránené územia

Záhorie (vojenský obvod) -
železničná trať - koridorová s
NRBk Dolnomoravská niva -
Malacky -Široké

navrhovaná železničná trať -
koridorová pretína NRBk
Dolnomoravská niva - Malacky -
široké

k lokalite je potrebné pristupovať
citlivo najmä z hľadiska zachovania
porastov

Záhorie (vojenský obvod) -
železničná trať -koridorová s CHA
Marhécke rybníkv

navrhovaná železničná trať _
koridorová prechádza CHA
Marhécke rybníky

v podrobnejších štúdiach hľadať
optimálne trasovanie

Záhorie (vojenský obvod) -

železničná trať -koridorová s CHA
Rudava

navrhovaná železničná trať -
koridorová prechádza CHA Rudava

v podrobnejších štúdiach hľadať
optimálne trasovanie

vstup do tunela žeĺezničné prepojenie cez Malé
Karpaty

Chorvátsky Grob -železničná trať -
koridorová acesta 3.triedy s NRBk
Strmina -šúr -ľvlalý ounaj

navrhovaná železničná trať -
koridorová a cesta 3. triedy
pretína NRBk Strmina -šúr -ľval';
Dunai

k lokalite je potrebné pristupovať
citlivo najmä z hľadiska zachovania
porastov

lvanka pri Dunaji-cesta 2.triedy s
NRBk Strmina -šúr -lvalý ounaj

navrhovaná cesta 2.triedy pretína
biokoridor nadregionálneho
významu Strmina -šúr -valý ounaj

k lokalite je potrebné pristupovať
citlivo najmä z hľadiska zachovania
porastov

Malinovo -cesta 2.triedy sNRBk
Malý Dunaj

navrhovaná cesta 2'triedy pretína
biokoridor nadregionálneho
významu Malý Dunaj

k lokalite je potrebné pristupovať
citlivo najmä z hlhdiska zachovania
porastov

Navrhovaná cesta pretína CHKo
Záhorie, cHVÚ Záhorské
Pomoravie a ÚEV Morava

k lokalite je potrebné pristupovať
citlivo najmä z hľadiska zachovania
porastov

i]ccĺ:mbĺ:ĺ 202]12



lĺMENV A nťjP|_illKY Č.e ÚzrnĺĺvÉHcl pi_ĺruu nľe ĺÓluu _ 8RA-rlsLp'VsnÝ sĺrnĺelspRÁvruv xnn'l

podmienky v dotknutých mestách a obciach' Pre každý úsek je alebo bude spracovaná štúdia
posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorá podrobnejšie určí najmenej zaťažujúci variant
a podmienky realizácie.

V súvislosti s unlatňova ím strategického dokumentu ZaD č.2 Ú PN R BsK sa očakávaiú neprĺame
pozitívne vplwv na životné orostredie.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvatel'stva

V nadväznosti na ciele územného plánovania a spracovania strategického dokumentu ZaD č. 2
Úprĺ n BSK sa predpokladá nepriamy pozĺtívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva' Spočíva najmä
v koncepčnom riešení všetkých zložiek sídelnej infraštruktúry v území kraja (t' j. úlohou Úpľĺ n asr
je na koncepčnej úrovni vylúčiť negatíVne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva, príp. v primeranej
podrobnosti stanoviť záväzné regulatívy na ich elimináciu.

Strategický dokument ZaD č. z Úpru R BSK nepredpokladá negatívne vplyvy na zdravotný stav
obyvateľstva, práve naopak, realĺzáciou navrhovaných zásad a zámerov dôjde k zlepšeniu podmienok
životného urbanizovaného prostredia v meste.

Proces spracovania a výstupy územnoplánovacej dokumentácie nemajú negatívny vplyv
na zdravotný stav obyvateľstva' Vo väzbe na ciele územnoplánovacej dokumentácie je predpokladaný
pozitívny neprĺamy vplyv na zdravie obyvateľov s vylúčením, príp. elimináciou negatívnych vplyvov'

Všetky vplyvy na zdravotný stav obyvateľov vyvolané zmenou strategického dokumentu budú
limitované tak, aby neboli prekročené príslušné limitné hodnoty požadované právnymi predpismi
v oblasti ochrany zdravia, najmä zák' č. 335/2oo7 Z. z' o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 549/2oo7 Z' z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibráciía o požiadavkách
na objektivizácĺu hluku, infrazvuku a vibráciíV životnom prostredív zneníneskorších predpisov.

5. Vp|yvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho
významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené
krajinné oblasti, chránené vodohospodárske obIasti a pod.) vrátane návrhu opatrení
na ich zmiernenie

Chránené územia ochranv prírodv

V návrhu samotného strategĺckého dokumentu sa nepredpokladajú žiadne konkrétne
významné negatívne vp|Wy strategického dokumentu na chránené územia (územia sústavy Natura
2000, chránené územia národnej sústavy chránených území, chránené vodohospodárske oblasti,
územia ochrany pamiatok).

Jednotlivé rozvojové zámery zahrnuté v strategickom dokumente budú podliehať
samostatnému posudzovaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z' o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Územĺe Bratislavského kraja sa vyznačuje vysokou dĺverzitou prírodného prostredia. Chránené
územia ochrany prírody sú členené na národnú sústavu, európsku sústavu (Natura 2000), územia
medzinárodného významu a iné typy špecifických prírodných území.
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Chrónene územia nórodnej sústavy chrónených území

Na území kraja sa nachádzajú tri chránené krajinné oblasti (cHKo) o celkovej rozlohe 50 197 ha
(24,5 % z rozlohy kraja) - Chránená krajinná oblasť Záhorie, Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty,
a Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy. V Bratislavskom krajĺ bolo k 1'6'1'1''2022 vyhlásených
66 maloplošných chránených území - 25 chránených areálov, 1 národná prírodná pamiatka,
7 prírodných pamiatok, 8 národných prírodných rezervácií,24 prírodných rezervácií a Lchránený
krajĺnný prvok.

Tobuľka 2 Prehľad chrón územĺv Bratislovskom

včíslo
šz Stupeň ochrany

Poloh
avo

VcHÚ

Ochrann
é pásmo

Stupeň
ochran

vOP
46 8,68 CHKO

1225

Kategóri Výmera
Názov

a {hal

eľCHA
CHA Bežnisko 922,37 3

903 CHA Borovicový lesík 0,8
CHA Bôrik L,43

4

5 100 m 3

1.072
904

CHA Devínske alúvium Moravy 253,t6 3

7262 CHA 1 268,89 3,5 CHKO
48

Devínske jazero

Horský park 22,96 4
1 108

CHA
CHA Hrabiny 7,O5

1 130 CHA 9,85
4
4 3

LO97 CHA
Chorvátske rameno
Jarovská bažantnica 4

r o75 CHA jazerinky
78,26

6,88 4
t 192 CHA Kotlina

0,5 m

1 098 CHA Lesné diely
61.6,69

0,53
2,3
4

I 784 Marhecké rybníky 57,48 3

1204
CHA
CHA Mešterova lúka 133,5 2,4,5

L263 CHA ostrovné lúčky 674,39 2,3, 4,5 CHKO
1206

135

CHA
CHA

Pečniansky les
Poľovnícky les

295,35
7,5

2,3,4

4 CHKO
1 r.93 CHA Rudava 1958,66
L209 CHA Sihoť 234,91

3,4
2,3

r797 CHA Soví les 41.,87 2,3,4
1 100 CHA Svätojurské hradisko L9,77 4 CHKO
L264 CHA Široká 203,57 2

r224 CHA šranecké piesky 987,59 3

994 CHA
1 r_39 CHKP

Zeleň priVodárni
Vápenický potok

9]1
2,52

4

4
31 NPP Devínska hradná skala L,7 4 60m 3

2 NPR Abrod 92 4 CHKO 100 m 3

32 NPR Devínska Kobyla tot,t2 CHKO 100 m 3

47 NPR Hajdúchy 56,r7
4

5 CHKO 100 m 3

47 NPR Horný les s43,O2 CHKO 100 m 3

84 NPR LI7,34 100 m 3

r_36 NPR
Kršlenica
Pohanská t28,93

5,2
5

5

CHKO
CHKO 100 m 3

L48 Roštún 333,31 5 CHKO 3

168
NPR
NPR 654,96 145 m

100 m

886 PP 5,08

4,5
4

3

3

L L47 PP

60mCHKO

CHKO

x,5ur
Bukovina
Deravá skala

789 PP Devínska 5,1

6,57

0

4 60m
90 PP Limbašská čka

Decemher 2022

voľne

5

stu na

CHKO 60m
3

1l
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'čísbu
šz

Kategórl
a

Názov
Výmera

(hal Stupeň ochrany
Poloh
avo

vcHÚ

Ochrann
é pásmo

i ochran
vOP

r25 PP Panský diel
788 PP Rôsslerov lom
170 PP Tisové ska
796 PR Alúvium Gi

9 PR Bezodné
PR vrch
PR Fialková dolina
PR

PR

PR

PR

4 CHKO 60m 3

60m 3

100 m 3

100 m 3

53m 4
100 m

4

5

5

5

4
5

4
4

5

4

5

5

4

2,3,4,5
4,5

5

Pra Slovenska Zámok 5

Slovans ostrov
Sta
Strmina 5

šmolzie 4

štokeravská enka 4
To ľové h 4

4,5
PR 5

PR Zlatá studnička 5
Zdroj: zoznam osobitne chránených častí prírody akra1iny,2022, SR

Chrónené územia európskej sústavy chrónených území (NATURA 2000)

Sú tvorené chránenými vtačími územiami (cHVÚ) a územĺami európskeho významu (ÚEV).
Chránené vtáčie územia (cHVÚ) v Bratislavskom kraji zaberajú plochu 66Ig7,828 ha, pričom
sa prekrývajú so sieťou cHÚ (cHKo) v prípade CHVÚ Dunajské luhy je 55 %, cHVÚ Malé Karpaty je 86%
a CHVÚ Záhorské Pomoravie je 47o/o. Územia NATURA 2000 zaberajú v Bratislavskom kraji plochu
28 4oL,'J'47 ha. V rámcĺ kraja sa nachádza celkovo 58 územíeurópskeho významu.

V riešenom území Bratislavského kraja sa nachádzajú nasledujúce chránené územia Natura
2000:

Chránené vtáčie územia (cHVÚ)vyhlasované v súlade so smernicou Rady č'79l4og/EHs
z 2. apríla L979 o ochrane voľne žijúcich vtákov (známej tiež ako smernica o vtákoch - Birds
directive): 

o SKCHVUoo7 Dunajské luhy, SKCHVUo14 Malé Karpaty, sKcHVUo16 Záhorské
Pomoravie, sKcHVU023 Úľanská mokrad', SKcHVUo29 Sysľovské polia.

Územia európskeho významu (Úrv) vyhlasované v súlade so smernĺcou Rady
č.92/43{EHS z 22. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov, vol'ne žijúcich žĺvočíchov
a ra st l ín 

".. ii, ffí;ää T ilľil ľJ'ľff T; ľ'ÍľäTj' J:ff ffJ' l e s, S K U EV. 104 H o m o l,s ké
Karpaty, sKUEV0116 Jakubovské rybníky, sKUEVoL17 Abrod, sKUEVo].19 Široká,
sKUEVOL21 Marhecké rybníky, sKUEVO123 Dúbrava, SKUEVO124 Bogdalický vrch,
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sKUEVOL25 Gajarské alúvium Moravy, sKUEVO161 Suchohradské alúvium
Moravy, SKUEVO163 Rudava, sKUEV0166 Ciglát, sKUEVO167 Bezodné, sKUEV0168
Horný les, SKUEV01-69 orlovské vŕšky, sKUEV0170 Mešterova lúka, SKUEV0172
Bežnisko, sKUEVO173 Kotlina, sKUEV0174 Lĺndava, sKUEVo177 Šmolzie,
sKUEV0178 V studienkach, SKUEV0217 ondriašov potok, sKUEV0218 Močiarka,
sKUEV0219 Malina,SKUEvo267 Biele hory, sKUEV0269 ostrovné lúčky,
sKUEV0270 Hrušov, sKUEV0276 Kuchynská hornatina, sKUEVo279 Šúr,
sKUEV0280 Devínska Kobyla, sKUEV0295 Biskupické luhy, SKUEV0312 Devínske
alúvium Moravy, sKUEV0313 Devínske jazero, sKUEV0314 Morava, sKUEV0316
Šranecké piesky, sKUEVo317 Rozporec, sKUEVo388 Vydrica, sKUEVo5o2
štokeravská vápenka, sKUEVo5o3 Predhorie, sKUEVo512 Mokný les,SKUEVO513
Bencov mlyn, SKUEV0800 Devínska hradná skala, SKUEvo&z2 Malý Dunaj,
sKUEV0907 Peterklin, sKUEV0908 Kaltenbruk, sKUEV0911 Vrchná hora,
sKUEV0967 Modransko-tŕňanské pustáky, sKUEV1064 Bratislavské luhy,
sKUEV1].25 Gajarské alúvium Moravy, sKUEV1173 Kotlina, sKUEV1267 Biele hory,
sKUEVL269 ostrovné lúčky, SKUEvt276 Kuchynská hornatina, sKUEV1316
Šranecké piesky, sKUEV1-388 Vydrica, sKUEV2o64 Bratislavské luhy, SKUEV2269
ostrovné lúčky

Ramsorské lokality
V zmysle Dohovoru o mokradiach, majúcich medzĺnárodný význam, najmä ako biotopy vodného

vtáctva (Ramsarský dohovor) sa v riešenom území nachádzajú 4 územia - Alúvium Rudavy, Dunajské
luhy, Moravské lúky a Šúr. lch hranice sa navzájom prekrývajú s ostatnými kategóriami chránených
území.

Lesv

V rámci Bratislavského kraja je podiel výmery lesných pozemkov takmer 37 % z celkovej výmery
kraja. Na výmere porastovej plochy lesovv Bratĺslavskom krajisa ochranné lesy podieľajú5,7o%o,lesy
osobitného určenia 49,00 %. Najvyšší podiel ochranných lesov a lesov osobitného určenia z celkovej
porastovej plochy je v okresoch Bratislava l. až V., t.j. spolu za Bratislavu (1oo %) a Senec (77,5 %|,

najnižšív okrese Pezinok (41',1'o/o). V absolútnom vyjadrení najviac ochranných lesov a lesov osobitného
určenia má okres Malacky 24899,46ha'

Chránené územia ochranv vôd

Na území Bratislavského kraja sa nachádza vodohospodársky najvýznamnejšia oblasť
na Slovensku, chránená vodohospodárska oblasť (cHVo) Žitný ostrov. Zasahuje aj do okresov Dunajská
Streda a Galanta v Trnavskom kraji. lde o územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí
významnú prirodzenú akumuĺáciu vôd, kde je možné plánovať a vykonať činnosť, len ak sa zabezpečí
všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.

Územia UNESCO

V Bratislavskom krajisa nenachádzažiadna lokalita zaradená do zoznamu svetového kultúrneho
dedičstva UNEsco.

lné tvpv špecifických prírodnÝch území

Pralesy a pralesovité zvyšky lesov (podľa www.pralesy'sk). Na územi Slovenska sa zachovali,
človekom v minĺmálnej miere ovplyvnené, lesné komplexy s pôvodným drevĺnovým zložením, mnohé
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s rázom pralesa. V porovnaní s okolĺtými krajinami strednej a západnej Európy má Slovensko vedúce
postavenie čo do počtu, rozlohy, pestrosti a reprezentatívneho zastúpenia pralesov podľa lesných
vegetačných stupňov. V Bratislavskom kraji sú evidované 2 pralesy (Šúr a Vysoká) a 5 pralesových
zvyškov (Polovnícky les, Roštún, Myjavská Rudava, Nadrlenisko a Zámok).

Biotopv európskeho a národného vÝznamu

Koncentrácia výskytu biotopov európskeho významu, vrátane prioritných biotopov národného
významu, je spravidla v územĺach európskeho významu.

VplYw na chránené územia

V návrhu samotného strategického dokumentu sa nepredpokladajú žiadne konkrétne
významné negatívne vpIwy strategického dokumentu na chránené územia (územĺa sústavy Natura
2000, chránené územia národnej sústavy chránených území, chránené vodohospodárske oblasti,
územia ochrany pamiatok).

Jednotlivé rozvojové zámery zahrnuté V strategickom dokumente budú podliehať
samostatnému posudzovaniu v zmysle zákona č' 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V strategickom dokumente ZaD č. 2 ÚPN R BsK sú rešpektované všetky chránené územia
ochrany prírody (NATURA 2000, veľkoplošné a maloplošné chránené územĺa), ochrany pamiatok
(národné kultúrne pamiatky, archeologické náleziská, pamiatkové zóny) a d'alšie územia chránené podľa

osobitých predpisov (cHLÚ, cHVo).

Návrhv opatrení na zmiernenie nepriaznivÝch vplvvov

a minimalizovať návrhy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
samosprávneho kraja, usporiadania verejného dopravného a technického vybavenĺa územia
a ustanovenia verejnoprospešných stavieb, ktoré by mohli spôsobĺť nepriaznĺvé zásahy
do chránených územíochrany prírody, vôd a kultúrnych pamiatok,
hľadať možnosti legĺslatívnej ochrany (napr' chránené územie samosprávy v záväznej časti
územného plánu) aj na účely vytvorenia atraktĺvít pre mimoriadne náročných návštevníkov kraja
v rámcĺ ponuky priemyslu cestovného ruchu Pralesom a pralesovitým zvyškom lesov,
nástrojmi územného plánovania hľadať účinný systém budovania migračných koridorov
živočíchov križujúcich existujúcu cestnú sieť (ekodukty, podchody, nadchody a pod.) a iných
preventívnych technĺckých opatrení (oplotenĺe, migračné zábrany a pod') ako vyvolaných
investícií prĺ výstavbe,
stanovenĺe zásad a spôsobu efektívneho využitĺa kultúrnych a historických hodnôt riešeného
územia ako súčasť rozvoja turizmu a rekreácie BSK,

a

a

a

Na základe výsledkov dokumentu ,,Revitalizácia krajiny s ohľadom na dôsledky klimatickej
zmeny v BSK" sa komplexne odporúčajú nasledovné typy opatrení, prevažne organizačného charakteru:

o obnoviť prirodzené druhové zloženie lesných porastov,
o eliminovať zastúpenie nepôvodných druhov drevín,
o revitalizácia a údržba brehových porastov,
o orlstraňovanie ĺnváznych rlrtlhnv rastlín,
o druhovo spestriť okraje polí na podporu bĺodiverzity bezstavovcov, opeľovačov,
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o dobudovať nové ekostabilizačné prvky v krajine na podporu zníženia fragmentácie krajiny,
na podporu bĺodiverzity, zlepšenie mikroklimatických a retenčných podmienok,

o údržbou poľných ciest a ich okrajov znížiť výmoľovú eróziu a potlačĺť ruderalizáciu
okrajových častí polí,

o protierózne spôsoby obrábania poľnohospodárskej pÔdy,
o budovanie zariadení podporujúcich manažment so zrážkovou vodou,
o budovanie zariadení naZadržiavanie vody v krajine.

Jednotlivé návrhy opatrení s územnoplánovacím priemetom sú prostredníctvom Zmien
a doplnkov č. 2 ÚPN-R BSK premietnuté do záväznej časti dokumentácie medzi zásady a regulatívy,
pričom majú v kontexte uvedeného dokumentu za cieľ zlepšenie kvality priestorovej štruktúry krajiny,
posilnenie ekologickej stability územia, podporu vhodného manažmentu ekostabilizačných prvkov,
ktoré okrem iných funkciíprispejú aj k zmierneniu negatívnych prejavov zmeny klímy.

V grafickej časti Úpru-R BSK sú vo výkresoch č. 6 a č. 8 z dokumentu Revitalizácia krajiny
s ohľadom na dôsledky klimatĺckej zmeny v BSK premietnuté územia s vysokým stupňom potreby
realizácie opatrenív krajine, predovšetkým ekologických, krajinotvorných, adaptačných na zmenu klímy
a na ochranu krajiny. Nakoľko však tieto plochy predstavujú celkovo 37 075,7 ha, do výkresovej časti
sú zapracované súvislé plochy s výmerou viac ako 50 ha, ktonich je v kraji sumárne 29 328,2 ha.
Jednotlivé stupne reflektuje aj priloŽená schéma.

6. Možné riziká súvisiace s upIatňovaním strategického materiálu
Možné rĺziká súvisiace s implementáciu strategického dokumentu ZaD č. 2 ÚPN R BSK budú

eliminované:
. posudzovaním vplyvov na životné prostredie jednotlivých investičných zámerov

v povoľovacích procesoch, v rámci ktoných investičné zámery podliehajú samostatnému
posudzovaniu podľa zákona 2412006 Z' z.

Prevádzkové rizĺká vznikajúce počas platnosti a účinnosti záväznej časti strategického
dokumentu:

o nedôsledné uplatňovanie základných zásad a regulatívov strategického dokumentu
v územnoplánovacích dokumentáciách obcí,

o chýbajúci legislatívny rámec na účinný prenos záväzných častí strategického dokumentu
do územíktoré sú bez platného a účinného územného plánu obce alebo mesta,

. narastanĺe zastavaného územia sídla a počtu jeho obyvateľov nad kritickú hranicu:
o o potravinovej sebestačnosti vidieckych sídĺel (chotárov) bez súbežného

zabezpečenia pracovných príležitostí pre zvyšujúci sa počet trvale bývajúcich
obyvateľov,

o o počtu pracovných príležitostí mestských sídiel, ktoré mestá môžu ponúknuť
svojim trva le brývajúcim obyvateľom, o púšťa nia vybudova ných síd ie l,

7. Vp|yvy na životné prostredie presahu|úce štátne hranice

Významné Vp|yvy, ani značne nepriaznivé vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie
presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky sa nepredpokladajú. Predmetom strategického
dokumentu ZaD č. 2 ÚPN R BsK sú doplnenia a úpravy dotýkaiúcich sa územia Bratislavského
samosprávneho kraja.
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1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátanejej združení

Dotknutou verejnosťou sú všetci občania, združenia a iniciatívy občanov, právnické a fyzické
osoby pôsobiace na území Bratislavského kraja.

2. Zoznam dotknutých subjektov

orgány štátnej správy

L Úrad vlády SR Námestie slobody 1

813 70 Bratislava
2 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6

P.O.Box 100
810 05 Bratislava 15

3. Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5
P.O.Box 82
8L7 82 Bratislava 15

4. Ministerstvo hospodárstva SR Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

5 Ministerstvo kultúry SR Nám. SNP 33
813 31 Bratislava 1

6 Ministerstvo obrany SR,

Úrad správy majetku štábu
Kutuzovova 8

832 46 Bratislava
7 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12

8t2 66 Bratislava 1

8. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR špitálska 4
816 43 Bratisĺava 1

9. Ministerstvo spravodlivosti SR Župné nám' 13

813 11 Bratislava 1

10 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1

813 30 Bratislava 37
LT Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2

8L272 Bratislava 2

t2 Ministerstvo zahraničných vecí SR Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava 37
r.3. Ministerstvo zdravotn íctva SR Limbová 2

830 07 Bratislava 37
L4. Ministerstvo životného prostredia SR Nám Ľ' štúra t

8LL02 Bratislava 1

15. Ministerstvo životného prostredia SR,

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny
Nám Ľ. Štúra t
811 02 Bratislava 1

16 Ministerstvo životného prostredia SR,
Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia

Nám Ľ' Štúra t
8L102 Bratislava 1

17 Ministerstvo životného prostredia SR,

Sekcia vôd
Nám Ľ. štúra t
81.102 Bratislava 1

18 Ministerstvo životného prostredia SR,
Sekcia envĺronmentálneho hodnotenĺa
a odpadového hospodárstva

Nám Ľ' Štúra 1
8LL02 Bratislava L

Mlynská dolina 1

8t7 04 Bratislava
79. Ministerstvo životného prostredia SR,

Sekcia geológie a prírodných zdrojov
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20 okresný úrad Bratislava Tomášikova 46
832 05 Bratislava

2L. okresný úrad Bratislava
odbor výstavby a bytovej po|itiky

Tomášikova 46
832 05 Bratislava

22. okresný úrad Bratislava,
odbor starostlivosti o ŽP Bratislave,
oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Tomášikova 46
832 05 Bratislava

23 okresný úrad Bratislava,
odbor starostlivosti o ŽP Bratislave,
oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Tomášikova 46
832 05 Bratislava

24 okresný úrad Bratislava,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Tomášikova 46
832 05 Bratislava

25 okresný úrad Bratislava,
Katastrálny odbor

Ružová dolina27
821 09 Bratislava

26. okresný úrad Bratĺslava,
odbor školstva

Teplická 4
831 02 Bratislava

27 okresný úrad Bratislava,
odbor opravných prostriedkov,
Pozemkový referát

Tomášikova 46
832 05 Bratislava

28. okresný úrad Bratislava,
Krízové riadenie

Tomášikova 46
832 05 Bratislava

29 Dopravný úrad SR,

Divízia dráh a dopravy na dráhach
Letisko M'R. štefánika
823 05 Bratislava

30 Dopravný úrad SR,

Sekcia leteckých navigačných služieb a letísk
Letisko M.R. štefánika
823 05 Bratislava

31. Dopravný úrad SR,

Divízia vnútrozemskej plavby
Letisko M.R. štefánika
823 05 Bratislava

32. Štatistick1i úrad SR Lamačská cesta 3/C
840 05 Bratislava 45

33. štátny geologický ústav Dionýza štúra Mlynská dolina 1

8t7 04 Bratislava
34. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2

P.O.BOX 57
82O t2 Bratislava 212

35 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Tomášikova 28C
821 O! Bratislava 3

36 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb

Továrenská 7

828 55 Bratislava 24

37 Úrad jadrového dozoru Bajkalská 27
P.O.Box 24
82007 Bratislava

38. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2

829 24 Bratislava 25

39. Ú rad verejného zdravotn íctva Slovenskej repu bliky Trnavská cesta 52
P.O.Box 45
826 45 Bratislava 29

40. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl' m. o
sídlom v Bratislave

Ružinovská 8
P.O.BOX 26
820 09 Bratislava 29

4L Správa štátnych hmotných rezerv SR Pražská 29

812 63 Bratislava
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42 Colné riaditeľstvo SR Mierová 23

815 11 Bratislava
43 obvodný banský úrad v Bratislave Mlynské nivy 44lb

82L 09 Bratislava
44. Pamiatkový úrad Bratislava cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava 43
45. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave Radlinského 6

8L1,07 Bratislava
46. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave Špitálska 14

8I2 28 Bratislava
47 Správa CHKo Dunajské luhy v Bratislave Karloveská 63

847 04 Bratislava
48 Správa CHKo Dunajské luhy Korzo Bélu Bartóka 789/3

9290L Dunajská Streda
49 Správa CHKo Záhorie Vajanského 17

901 01 Malacky
50 Správa CHKo Malé Karpaty štúrova 115

900 01 Modra

Dotknuté orgány samosprávy

1. Hlavné mesto sR Bratislava,
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava
2. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Miestny úrad Bratislava - staré Mesto
Vajanského náb. 3

84t 2L Bratislava
3 Mestská časť Bratislava - Ružinov

Miestny úrad Bratislava - Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava 2

4. Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Miestny úrad Bratislava - Vrakuňa

:,
Srravska /
82202 Bratislava 214

5 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Miestny úrad Bratislava - Podunajské Biskupice

Trojičné nám. 11

825 6I Bratislava 214
6. Mestská časť Bratislava - Rača

Miestny úrad Bratislava - Rača
Kubačova 21

831 06 Bratislava
7 Mestská časť Bratislava - Vajnory

Miestny úrad Bratislava - Vajnory
Rol'nícka 109
831 07 Bratislava 36

8. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

83297 Bratislava 3

9 Mestská časť Bratislava _ Záhorská Bystrica
Miestny úrad Bratislava - Záhorská Bystrica

Nám. Rodiny 1

843 57 Bratislava 48
10. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Miestny úrad Bratislava - Devínska Nová Ves
Novoveská 17A
843 10 Bratislava

17. Mestská časť Bratislava - Lamač
Miestny úrad Bratislava - Lamač

Malokarpatské námestie 9
841 03 Bratislava 47

t2. Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Miestny úrad Bratislava - Dúbravka

Žatevná 2

841.02 Bratislava 42
13 Mestská časť Bratislava - Devín

Miestny úrad Bratislava - Devín
Kremelská 39
841 1,0 Bratislava 46

L4 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Miestny úrad Bratislava - Karlova Ves

Námestip sv' Františka 8
84262 Bratislava 4

15 Mestská časť Bratislava - Petržalka
Miestny úrad Bratislava _ Petržalka

Kutlíková 17

852 L7 Bratislava
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16 Mestská časť Bratislava - Jarovce
Miestny úrad Bratislava - jarovce

Palmová L

851 01 Bratislava 59
T7 Mestská časť Bratislava - Rusovce

Miestny úrad Bratislava - Rusovce
Vývojová 8

851 10 Bratislava 59
18. Mestská časť Bratislava - Čunovo

Miestny úrad Bratislava - Čunovo
Hraničiarska 144
851 01 Bratislava 59

19. Mesto Malacky
Mestský úrad Malacky

Bernolákova 1/A
901 01 Malacky

20. Obec Borinka
obecný úrad Borinka

Borinka l-10

900 32 Borinka
2I Obec Gajary

obecný úrad Gajary
Hlavná 67
900 61

22 obec jablonové

obecný úrad Jablonové
Jablonové 197
900 s4

23. Obec Jakubov
obecný úrad Jakubov

Jakubov 191

900 63

24. obec Kostolište
obecný úrad Kostolište

Hlavná 66
900 62 Kostolište

25. obec Kuchyňa
obecný úrad Kuchyňa

Kuchyňa 220
900 53 Kuchyňa

26. obec Láb

obecný úrad Láb
Láb 503
900 67 Láb

27 Obec Lozorno
obecný úrad Lozorno

Hlavná 1

900 55 Lozorno
28 obec Malé Leváre

obecný úrad Malé Leváre
Malé Leváre 177
9o874 Malé Leváre

29 Obec Marianka
obecný úrad Marianka

Šl<olstá gz

900 33 Marianka
30. Obec Pernek

obecný úrad Pernek
900 53 Pernek 48

31. obec Plavecké Podhradie
obecný úrad Plavecké Podhradie

Plavecké Podhradie 34
906 36 Plavecké Podhradie

32. obec Plavecký Mikuláš
obecný úrad Plavecký Mikuláš

Plavecký Mikuláš 307
906 35 Plavecký Mikuláš

33 obec Plavecký štvrtok
obecný úrad Plavecký štvrtok

Plavecký štvrtok 172
9oo 68 Plavecký štvrtok

34. obec Rohožník
obecný úrad Rohožník

Štolsté nám' 406/t
906 38 Rohožník

35 obec Sološnica
obecný úrad Sološnica

Sološnica 527
906 37 Sološnica

36. Obec Studienka
obecný úrad Studienka

Studienka 364
906 75 Studienka

37 Mesto Stupava
Mestský úrad Stupava

Hlavná 1'/24

900 31 Stupava
38. Obec Suchohrad

obecný úrad Suchohrad
Suchohrad 140
900 64 Suchohrad

39. obec Vel'ké Leváre
obecný úrad Vel'ké Leváre

Štefániková z+z
908 73 Veľké Leváre

40. obec Vysoká pri Morave
Ubecný úrad Vysoká prl Morave

Hlavná 196

900 65 Vysoká pri Morave
4L obec Záhorie - Malacky

Záhorie (vojenský obvod)
Pezinská 66
901 01 Malacky
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42. obec Záhorská Ves
obecný úrad Záhorská Ves

Hlavná 29
900 65 Záhorská Ves

43 obec Závod
obecný úrad Závod

Sokolská 243
90872,Závod

44 Obec Zohor
obecný úrad Zohor

Námestie 1. mája 1

900 51 Zohor
45. obec Báhoň

obecný úrad Báhoň
SNP 65

900 84 Báhoň
46. Obec Budmerice

obecný úrad Budmerice
J. Rašu 534
900 86 Budmerice

47 obec častá
obecný úrad Častá

Hlavná 168

900 89 Častá
48. obec Doľany

obecný úrad Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

49 obec Dubová
obecný úrad Dubová

Hlavná 39
900 90 Dubová

50 Obec Jablonec
obecný úrad Jablonec

Jablonec 206
900 86 Jablonec

51. Obec Limbach
obecný úrad Limbach

SNP 55
900 91 Limbach

52. Mesto Modra
Mestský úrad Modra

Dukelská 38
900 01 Modra

53. Mesto Pezinok
Mestský úrad Pezinok

Radničné nám.7
9O2 01. Pezinok

54. obec Píla
obecný úrad Píla

Píla 68
900 89 Píla

55 obec Sĺovenský Grob
obecný úrad Slovenský Grob

Hlavná 132
900 26 Slovenský Grob

56 Mesto svätý Jur
Mestský úrad Svätý Jur

Prostredná 29
9o0 2t Svätý Jur

57 obec Šenkvice
obecný úrad Šenkvice

Námestie G' Kolinoviča 5
9oo 81 šenkvice

58. obec štefanová
obecný úrad Štefanová

Štefanová 100
9oo 86 štefanová

59. obec Viničné
obecný úrad Viničné

Cintorínska 13

900 23 Viničné
60. Obec Vinosady

obecný úrad Vinosady
Pezinská 95
9O201Vinosady

6L obec Vištuk
obecný úrad Vištuk

Vištuk 353
900 85 Vištuk

62 obec Bernolákovo
obecný úrad Bernolákovo

Hlavná 111

900 27 Bernolákovo
63. obec Blatné

obecný úrad Blatné
Šarfická 3oo/37
900 82 Blatné

64. Obec Boldog
obecný úrad Boldog

Boldog 89
925 26 Boldog

65. obec Čataj
obecný úrad čataj

Hlavná 333
900 83 Čatai

66 obec Dunajská Lužná
obecĺlý úľad Dunajská Lužná

Dunajská LuŽná 466
900 42 DunäJská Lužná

67 Obec Hamuliakovo
obecný úrad Hamuliakovo

Dunajská 127
900 43 Hamuliakovo
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68. obec Hrubá Borša
obecný úrad Hrubá Borša

Maloboršanská 73/37
92523 Hrubá Borša

69. obec Hrubý šúr
obecný úrad Hrubý šúr

Hrubý šúr 2o5
925 25 Hrubý šúr

70. Obec Hurbanova Ves
obecný úrad Hurbanova Ves

Hlavná 48/1
903 01 Hurbanova Ves

7t obec Chorvátsky Grob
obecný úľad Chorvátsky Grob

Námestie Josipa Andriča 17

900 25 Chorvátsky Grob
72 Obec lgram

obecný úrad lgram
lgram2IT
900 84 lgram

73 Obec lvanka pri Dunaji
obecný úrad lvanka pri Dunaji

Moyzesova 57
900 28 lvanka pri Dunaji

74. Obec Kalinkovo
obecný úrad Kalinkovo

Hlavná 211
900 43 Kalinkovo

75. Obec Kaplna
obecný úrad Kaplna

Kaplna 39
900 84 Kaplna

76. obec Kostolná pri Dunaji
obecný úrad Kostolná pri Dunaji

Kostolná pri Dunaji 59
92525 Kostolná pri Dunaji

77 obec Kráľová pri Senci
obecný úrad Kráľová pri Senci

Kráľová pri Senci 326
900 50 Kráľová pri Senci

78 Obec Malinovo
obecný úrad Malinovo

Ludvíka Slobodu 17
900 45 Malinovo

79 Obec Miloslavov
obecný úrad Miloslavov

Radničné nám' 181

900 42 Miloslavov
80. Obec Most pri Bratislave

obecný úrad Most pri Bratislave
Bratislavská 96
900 46 Most pri Bratislave

8r_. obec Nová Dedinka
obecný úrad Nová Dedinka

Mierová 11
900 29 Nová Dedinka

8?. obec Nový Svet
obecný úrad Nový Svet

Nový Svet 24
903 01 Nový Svet

83 Obec Reca

obecný úrad Reca
Reca 24
925 26 Reca

84 Obec Rovinka
obecný úrad Rovinka

Hlavná 350
900 41 Rovinka

85 Mesto Senec
Mestský úrad Senec

Mierové nám.8
903 01 Senec

86. obec Tomášov
obecný úrad Tomášov

1. mája 5

900 44 Tomášov
87 obec Tureň

obecný úrad Tureň
Tureň 36
903 01 Senec

88. obec Veľký Biel
obecný úrad Veľký Biel

Ĺeleznlcna lb
90024 Veľký Biel

89 Obec Vlky
obecný úrad Vlky

Vlky 83
900 a4 Vlky

90 obec Zálesie
obecný úrad Zálesie

Trojičné námestie 1

900 28 Zálesie
91. Úrad Trnavského samosprávneho kraja Starohájska 10

9L7 OL Trnava
92. obecný úrad Bilkove Humence Bílkove Humence č. ].69

90877 Borský Mikuláš
93. obecný úrad Borová Borová 56

919 61 Borová
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94. obecný úrad Borský Mikuláš Smuha č. 1
9o877 Borský Mikuláš

95 obecný úrad Borský Sv. Jur Borský Sv. Jur 690
908 79 Borský Sv' Jur

96 obecný úrad Cerová Cerová 104
906 33 Cerová

97 obecný úrad CÍfer Nám. A. Hlinku 31
919 43 Cífer

98. obecný úrad Čakany Čakany 115
93o 40 štvrtok na ostrove

99. obecný úrad Dlhá Dlhá č' 1
91.9 01 Dlhá

100. obecný úrad Dolné orešany Dolné orešany č' 2!o
919 02 Dolné orešany

101. obecný úrad Hlboké Hlboké 14
906 31 Hlboké

to2 obecný úrad Horné orešany Hlavná ulica 190/6
919 03 Horné orešany

103 obecný úrad Hviezdoslavov Hlavná ulica č' 8/10
930 41 Hviezdoslavov

LOA. obecný úrad jablonica Trnavská 80]-

906 32 Jablonica
r.05. obecný úrad Janíky Janíky 406

930 39 Janíky
106. obecný úrad Jánovce Jánovce 24

925 22 Jánovce
L07 obecný úrad Jelka Mierová 959/t7

925 23 Jelka
108. obecný úrad Kvetoslavov Senecká ulica 258/31

930 41 Kvetoslavov
109. obecný úrad Lakšárska Nová Ves Lakšárska Nová Ves č. 90

908 76 Lakšárska Nová Ves
110. obecný úrad Lošonec Lošonec 62

919 04 Lošonec
7LL obecný úrad Moravský Sv. Ján Moravský Sv. Ján č. 803

908 71 Moravský Sv. Ján
tt2 obecný úrad Plavecký Peter Plavecký Peter č' 137

906 35 Plavecký Peter
113. obecný úrad Prievaly Prievaly č. 1_89

906 34 Prievaly
1L4. obecný úrad Pusté Úľany Hlavná č. LLI{66

925 28 Pusté Úľany
115 obecný úrad Ružindol Hlavná t30/L8

919 61 Ružindol
LL6 Mestský úrad Senica štefánikova č.t4o8/56

905 25 Senica
LI7 obecný úrad Slovenská Nová Ves Slovenská Nová Ves č. 30

9t9 4? Slovenská Nová Ves
118. obecný úrad Smolenice sNP č. 52

919 04 Snrolenice
719. obecný úrad šajdíkove Humence šajdíkove Humence 48

906 07 šajdíkove Humence
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120. Mestský úrad šamorín Hlavná ulica 37
931 01 Šamorín

727- obecný úrad štvrtok na ostrove Mýtne námestie č.L
93o 40 štvrtok na ostrove

L22. obecný úrad Veľký Grob Veľký Grob č. 272
925 27 Veľký Grob

123 obecný úrad Zlaté Klasy Poštová č.550/1
930 39 Zlaté Klasy

ostatné
1. Letisko M. R. štefánika - Airport, a.s' 8231.7 Bratislava 22

2. Národná diaľničná spoločnosť a.s. Dúbravská cesta 14

84t 04 Bratislava
3 Slovenská správa ciest Miletičova 19

82619 Bratislava 29
4 Železnice Slovenskej republiky,

odbor expertízy
Klemensova 8

813 61 Bratislava 1

5 Železničná spoločnosť a.s. Rožňavská 1

832 72 Bratislava
6. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja Čučoriedková 6

827 t2 Bratislava
7 Arriva Mobility Solutions Drieňová 31

82I0L Bratislava
8. Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s' Bratislavská cesta 918/2

929 !3 Dunaiská Streda
9 Dopravný podnik Bratislava a's. olejkárska 1

8L452 Bratislava 1

10. Archeologický ústav SAV Akademická 2

949 21 Nitra
II. Slovenský pozemkový fond Búdková cesta 36

817 15 Bratislava
L2. Ústav krajinnej ekológie SAV Štefánikova 3

P.O.BOX 254
8l-4 99 Bratislava

13 Vojenské lesy a majetky o. z' Malacky Zámocká7
90101- Malackv

t4 Lesy SR, š.p' Nám. SNP 8
97407 Banská Bystrica

15. Lesy Slovenskej republiky š'p., Banská Bystrica,
OZ Smolenice

Trnavská 12

919 04 Smolenice
16. Lesy Slovenskej republiky š. p., Banská Bystrica,

oZ Palárikovo
Remeselnícka 48
947 t7 Palárikovo

17 Lesy Slovenskej republiky š. p., Banská Bystrica,
oZ šaštín - Stráže

Pri Rybníku 1031
9o8 41 Šaštín - Stráže

18. Mestské lesy v Bratislave Cesta mládeže 4
831 01 Bratislava

19 Lesy Modra 900 01 Harmónia 3238

20 Bratislavská vodárenská spoločnosd a. s Bajkalská Prešovská 48
826 46 Bratislava 29
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2t Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s Mlynské Nivy 44lB
825 It Bratislava

22 Západoslovenská energetika, a. s. čulenova 6
8LG 47 Bratislava 1

23. ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325
810 00 Bratislava 1

24. Západoslovenská distribučná, a' s. Čulenova 6
8L6 47 Bratislava

25. Slovenské elektrárne, a. s. Mlynské Nivy 47
827 36 Bratislava

26. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a' s. Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

27 Slovak Telecom
Sekcia sieťovej stratégie a technického rozvoia BA a ZS

Nám. Slobody 6

817 62 Bratislava 15

28 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8

82t 09 Bratislava
29 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Ševčenkova 36

P.O.BOX 216
850 00 Bratislava

30. SITEL spol. s r.o. Kopčianska cesta 20/C
851 01 Bratislava

31. OTNS, a.s.

Spravca siete SWAN/exBenestra
Vajnorská 137
831 04 Bratislava

32. Hydromeliorácie š. p. Bratislava Vrakunská 29
825 63 Bratislava 211

33 Vodárne a kanalizácie s.r.o Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava

34 Bratislavská teplárenská, a.s Bajkalská 21lA
8L2 22 Bratislava

35. Slovenský vodohospodársky podnik š. p Karloveská 2

842 77 Bratislava
36. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., oZ Piešťany Nábrežie l' Krasku č'834/3

92t 80 Piešťany
37 Vodohospodárska výstavba š' p', oZ Bratislava Karloveská 2

842 t7 Bratislava 4

38. Transpetrol, a.s. Šumavská 38
821.01. Bratislava 2

39 POZAGAS a.s Malé námestie 1

90101 Malacky
40 Eustream, a.s. Mlynské nivy 42

825 LL Bratislava 26

4t Nafta a.s. P.O.BOX 815 05
815 15 Bratislava

42. Slovnaft a. s Vlčie hrdlo 1

824 L2 Bratislava

3. Dotknuté susedné štáty
Významné vplyvy, ani značne nepriaznivé vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie
presahujúce štátne hranice Slovenskej republĺky sa nepredpokladajú. Predmetom strategického
dokumentu ZaD č. 2 ÚPN R BsK sú dopInenia a úpravy dotýkajúcich sa územia Bratislavského
samosprávneho kraja.
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1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej
charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu)

Mapovú prílohu (č' 1) predstavuje Schéma záväzných častí rĺešenia a VPS, ktorá zobrazuje
hranice riešeného územia vrátane vyznačenia navrhovaných zmien.

Strategický dokument vrátane grafickej častĺ sa nachádza na webstránke:

https://bratislavskvkrai'sk/urad-bsk/uzemne-planovanĺe-a-gis/aktualne-obstarava ne-
materialv/

Grafická časť strategického dokumentu Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v
znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 08 je vypracovaná ako priesvitné náložky výkresov
v mierke 1:10 000 a ].:30 000 v rozsahu navrhovaných zmien a doplnkov.

t šĺršie vzťahy
2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia v M 1: 50 000
3 Verejné dopravné vybavenie v M 1: 50 000
4 Vodné hospodárstvo M ].: 50 000
5 Energetika, telekomunikácĺe a informačné siete M 1: 50 000
6 ochrana prírody a tvorba krajiny, vrátane prvkov Úsĺs ĺvl 1: 50 000
7 Výkres vyhodnotenia odňatia poľnohospodárskej pôdy a vyňatia lesných pozemkov z

LPF na nepoľnohospodárske účel M L: 50 000
8 Výkres záväzných častí riešenĺa a verejnoprospešných stavieb M 1: 50 000

2. MateriáIy použité pri vypracovaní strategického dokumentu

Koncepčné materiály a podklady, ktoré sú premietnuté do územného plánu regiónu:
. Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znenízmien a doplnkov,
. Územný plán regĺónu - Bratislavský samosprávny kraj v znenízmien a doplnkov,
o Mapa Bratislavského samosprávneho kraja,
o 1ákon č. 50/L996 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

v platnom znení,
o Zákon č' 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektoných zákonov v znení neskorších predpisov.
o KoncePcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom

samosprávnom kraji, (GEMlNl, Združenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave a PRlCoM s.r.o.,20L7|,

o Rkčný plán Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody
v Bratĺslavskom samosprávnom kraji, (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave,2O2O),

o Revitalizácia krajiny s ohľadom na dôsledky klimatickej zmeny v Bratislavskom
sa mosprávnom kraji, ( Prírodovedecká fa kulta U n iverzity Komenského, 2o2L),

o ĺkčný plán na presadzovanĺe ochrany lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja
(d'alej aj AP) v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov -
analytická časť, (Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, 2o2o|,

o Regionálny plán udržateľnej mobility BsK, (scs Czech Republic, s.r'o., 2o2o),
o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky

2027-2027 - svýhľadom do r. 2030 (BsK), BsK pracuje nadokumente od mája 2019,
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a

harmonogram spracovania dokumentu-Io/2oL9_72/2o2o.Jeto kľúčovýdokument, ktorý
nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných
prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich L0 rokov,
Aktualizácie č' 2 Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho
kraja vo vzťahu k lntegrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného
ruchu" (8SK,2021).

Iii il'i|ll''.]'];(''.,i,( iii]L.| ,l'l!/)/1ll,.l1l1,'lv,1:ll]lli,:]l,,i.lil,itĺ'ĺillllli 
'

V Bratislave, december 2022

1. Meno spracovatel'a oznámenia
- lng. arch. Mária Rajecká, Úrad BSK - riaditeľka odboru územného plánu, Gls a ŽP BsK

a odbornespôsobilaosobanaobstarávanieÚppaÚpovzmysle92azákonač.50/7976
Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpĺsov, reg. č. 458

- Mgr' Martin obuch, vedúciodd. životného prostredia BSK
- Mgr.Jana Sálková, odborná referentka odd. životného prostredia BSK
- lng. arch' Zdenka Mrázová, vedúca odd' územného plánu a GlS BSK

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávatel'a,
pečiatka

Mgr. Juraj Droba,

predseda Bratislavského sa

December 2f)22 /ĺ
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Bratislavský
samosprávny
kraj

predseda Bratĺs!avského samosprávneho kraja
Mgr.Juraj Droba, MBA, MA

Sp. zn. : 03738 I 2022 / KP -126

Poverenie

Podpísaný.Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja so sídlom
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, lČo 36063ó0ó, ako štatutárny orgán v zmysle ustanovenia
5 16 ods. 3 zákona č. 30212001 z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v súlade s S 1ó ods. 9 zákona č.3oz/2001
Z.z. o samospráve vyšších územných cetkov (zákon o samosprávnych krajoch)v znení neskorších
predpisov,

poverujem
svojím zastupovaním v celom rozsahu PhDr. Atžbetu ožvaldovú, podpredsedníčku
Bratistavského samosprávneho kraja, a to v termíne od 23.11.2022 do 13.1z.2o22 vrátane.

V Bratislave dňa
: 2, trCIu 70Í'

Mgr uraj Droba,
predseda BSK

Poverenie prĺjímam dňa
2 2''ťlÚv ruii'

L-
PhDr. Atžbeta ožvaldová

podpredsedníčka BSK

5abinovská ut' -ló, P'o'BoX 10ó, 820 05 Bratislava 25, ľĺww.bratisiavskykraj.sk, ĺČo.looo:ooo
TeĹ.: 02/48264111


