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1. Názov urbanistickej štúdie
Urbanistická štúdia Biskupická lagúna, lokalita Tretí diel, Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice.
2. Obstarávateľ urbanistickej štúdie
Obstarávateľom urbanistickej štúdie je spoločnosť SEHRING BRATISLAVA s.r.o.
Obstarávanie v zmysle § 2a zákona č. 50/1996 Zb. v znení neskorších predpisov bude
zabezpečené prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacích
podkladov a územnoplánovacej dokumentácie – Bc. Bibiana Piršelová, registračné číslo 239.
3. Dôvody obstarania urbanistickej štúdie
V okrajovej polohe územia Hlavného mesta SR Bratislavy bolo už v roku 1998
Poľnohospodárskym družstvom Podunajské Biskupice otvorené ložisko nevyhradeného
nerastu a v lokalite Tretí diel sa začala povrchová ťažba štrkopieskov. Onedlho vstúpil
do procesu využívania ložiska nový subjekt. Ťažobná spoločnosť ASS SEHRING Bratislava,
a.s., v roku 2000 uzatvorila s Hlavným mestom SR Bratislava, vlastníkom záujmového
pozemku, zmluvu o nájme pozemku s rozlohou 34,54 ha. Následne zabezpečila podklady
pre povolenie vykonávania činnosti:
• Záverečné stanovisko MŽP SR, rok 2002 (EIA) k Zámeru – Rozšírenie ťažby štrkopieskov
na ložisku Podunajské Biskupice, rok 2001
(„predpokladaná ťažba v rozsahu 32 ha do hĺbky 40 m“),
• Urbanistická štúdia Tretí diel Bratislava – Podunajské Biskupice, 2 varianty, apríl 2003
(1. variant - riešené územie v rozsahu 112 ha, 2. variant – riešené územie v rozsahu
294 ha),
• Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení ZaD 02 – schválené nové
využitie územia v lokalite s rozsahom 34,54 ha,
Využitie územia je v Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007, v znení
zmien a doplnkov (ďalej len „ÚPN“) stanovené
- aktuálne využitie územia je zadefinované v záväznej časti ÚPN, str. 87:
„v ťažobnom priestore Tretí diel ukončiť ťažbu štrkov v plošnom rozsahu 34,54 ha
do roku 2020 tak, ako to vyplýva zo záverov environmentálneho posudzovania (EIA)
a návrhu územia rekreácie a športu“
- budúce využitie územia (po ukončení ťažby štrkov v ťažobnom priestore) je stanovené
v regulačnom výkrese - 3 druhy funkčného využívania územia bez vyčíslenia ich
plošného rozsahu:
- šport, telovýchova a voľný čas /kód 401, rozvojové územie, kód X (vyžaduje spracovanie
podrobnejšej overovacej štúdie pre reguláciu miery využitia územia),
- rekreácia v prírodnom prostredí /kód 1003, rozvojové územie,
- vodné plochy a toky /kód 901, rozvojové územie,
V dokumentácii pre posudzovanie navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA) bolo
uvažované s ťažbou štrkov na ploche 32 ha do hĺbky 40 m. V regulačnom výkrese ÚPN
vyznačená figúra vodnej plochy ( rozsah vodnej plochy) predstavuje plochu 13,6 ha. To
predstavuje iba 40% z územia pre ťažbu štrkov v plošnom rozsahu 34,54 ha.
Preto spoločnosť SEHRING BRATISLAVA s.r.o. už v roku 2003 začala rokovať
s Hlavným mestom SR Bratislava o efektívnejšom využití otvoreného ložiska.
Zabezpečila vypracovanie ďalších podkladov pre overenie udržateľnej miery využitia územia
pre ťažbu štrkov, ako aj pre overenie rozšírenia územia pre ťažbu. Pritom priebežne
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prezentovala zámer zväčšenia vodnej plochy zo 40 % na 60 % celkovej plochy ťažobného
územia tak, aby vyťažiteľné zásoby ložiska boli efektívnejšie využité.
Podklady overujúce možnosti využitia územia vypracované v r. 2006 – 2016:
• 01/2006 Návrh zadania pre Urbanistickú štúdiu Tretí diel
V UŠ sa mala overiť veľkosť územia pre ťažbu (vodnú plochu) z 34,54 ha na 74 ha. Návrh
zadania bol doložený grafickými prílohami so zamýšľaným urbanistickým riešením Ideový urbanistický návrh v 3 variantoch.
Výsledok: Návrh zadania nebol kladne prerokovaný.
Terénne úpravy formou ťažby štrkopieskov pre budovanie areálu športu
a rekreácie
Pre nesúlad ohraničenia platnosti v predchádzajúcich dokumentoch si Hlavné mesto SR
Bratislava na vydanie nového záväzného stanoviska k investičnému zámeru Ťažba
a úprava štrkopieskov vyžiadalo v roku 2008 predloženie predmetnej dokumentácie.
Vo vypracovanom materiáli bol zohľadnený skutkový stav vyťaženia ložiska a upravená
figúra a veľkosť vodnej plochy, dve ostatné funkčné plochy boli zlúčené do funkcie –
rekreácia v prírodnom prostredí.
Záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislava: Súhlasí s umiestnením stavby
do 30.5.2010 a zadáva podmienky pre vypracovanie nasledujúcich materiálov:

• 03/2009

11/2009

Urbanistická štúdia Tretí diel, apríl 2003 – doplnenie november 2009

Podľa usmernenia Hlavného mesta SR Bratislava bola UŠ vypracovaná bez nového
zadania, ako doplnenie predchádzajúcej UŠ. V nej upravená figúra vodnej plochy dosiahla
rozlohu 22,3 ha.
Vyjadrenie Hlavného mesta SR Bratislava: Riešenie 1. etapy (rekreačný areál) považovať
za podklad pre dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR). Riešenie 2. etapy (športový
areál) je v rozpore s ÚPN– potrebné je iniciovať zmeny a doplnky ÚPN.
• 11/2009 Rekreačný areál Tretí diel – dokumentácia pre územné rozhodnutie
Obsahuje návrh na umiestnenie terénnych úprav, pláží, zelene, drobných objektov
pre návštevníkov a objekty dopravnej obsluhy.
Výsledok: Územné konanie na umiestnenie rekreačného areálu sa neuskutočnilo.
• 07/2011 Biskupické lagúny – grafický podklad pre verejnú obchodnú súťaž
Pri zmene prenajímateľa pozemku predložila spoločnosť SEHRING BRATISLAVA s.r.o.
vo verejnej obchodnej súťaži na prenájom pozemku podkladový materiál Biskupické
lagúny. V ňom bolo navrhnuté postupné ukončovanie ťažby vo dvoch samostatných
vodných plochách do konca roku 2020 a prípadné prednostné odovzdanie
zrekultivovaného územia s menšou vodnou plochou prenajímateľovi na realizáciu
funkčného využitia územia stanoveného v ÚPN hlavného mesta.
Výsledok verejnej obchodnej súťaže: Spoločnosť SEHRING BRATISLAVA s.r.o. získala
pozemok do prenájmu.
Záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislava (02/2012): Súhlasí s dodatočným
povolením dočasnej stavby, pričom ťažba bude ukončená do konca roku 2020. Súčasne
upozorňuje, že v prípade ponechania menšej vodnej plochy v území bude potrebné
požiadať o zmenu ÚPN.
Rozhodnutie Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice o dodatočnom povolení
stavby a o povolení užívania stavby „Biskupické lagúny – využitie územia pre ťažbu,
šport a rekreáciu“ – 1. etapa: ťažba a úprava štrkopieskov na parcele č. 5798/9 k.ú.
Podunajské Biskupice z 19.3.2012.
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Biskupické lagúny – Optimalizácia sústavy vodných plôch z pohľadu ochrany
vôd a kvality vody v lagúnach (Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA
s.r.o. – riešiteľ Prof. Mucha a kol.)
V materiáli nie je odporučené ponechanie samostatnej menšej vodnej plochy s maximálnou
hĺbkou 4,2 metra. Z hľadiska možnosti zachovania výbornej kvality vody na kúpanie, ktorá
bola na ložisku monitorovaná, je vhodné rozšírenie a prehĺbenie menšej vodnej plochy
a vzájomné prepojenie oboch vodných plôch. Takéto riešenie vytvorí predpoklady, aby
v podloží, vyplnenom štrkopieskami, naďalej prúdila podzemná voda. Zároveň sa
odporúča ukončenie ťažby v jednej etape.
Komentár: Odborné odporúčania na rozsah vodnej plochy potvrdzujú, že predchádzajúce
návrhy obsiahnuté v podkladoch z roku 2009 na zväčšenie rozsahu vodnej plochy sú
akceptovateľné a vhodné.

• 11/2014

Tretí diel – Zhodnotenie doterajších podkladov, vyjadrení a ďalšie využitie
územia
Materiál poskytuje grafický a verbálny prehľad o postupe spoločnosti SEHRING
BRATISLAVA s.r.o. pri plnení svojich záväzkov, o tom, aké podklady zabezpečila
pre uplatnenie svojich záujmov, aké stanoviská k nim boli vydané a aký je jej zámer
pokračovania v činnosti.
Použitie: Poskytnutie materiálu zainteresovaným orgánom a organizáciám, ktoré sa
zúčastňujú posudzovacích a povoľovacích procesov.

• 10/2016

Vypracovanie týchto podkladov sa opieralo aj o ďalšie súvisiace dokumenty:
- Uznesenie č. 90/99/MZ, v ktorom už v roku 1999 pri prerokovávaní UŠ Mestskej časti
Bratislava - Podunajské Biskupice žiadala mestská časť do návrhu zmien a doplnkov vtedy
platného ÚPN „doplniť lokalitu Tretí diel s funkciou vodné plochy (rozloha cca 40 ha)
a plochy centier areálov a zariadení rekreácie, zotavenia a oddychu“.
- Záverečné stanovisko MŽP SR, rok 2002 (EIA) s plochou 32 ha pre ťažbu v hĺbke 40 m,
jeho pretrvávajúca platnosť pre navrhovanú činnosť bola v roku 2011 potvrdená,
- Obsah zmluvy o nájme pozemku s Hlavným mestom SR Bratislava pre obdobie 20002010,
- Obsah zmluvy o nájme pozemku s Mestskou časťou Bratislava - Podunajské Biskupice
pre obdobie 2011-2020.
Obstarávateľ UŠ predpokladá, že efektívnejšie využitie prenajímaného pozemku bude
umožnené spracovaním, prerokovaním a schválením návrhu zmien a doplnkov ÚPN, ktorého
podkladom bude kladne prerokovaná urbanistická štúdia.
Obstarávateľ UŠ má záujem využívať zásoby štrkopieskov aj mimo územia, ktoré má
v súčasnosti v nájme. Predpokladá, že pri súčasnom posudzovaní ním dlhodobo
deklarovaného a iniciovaného investorského zámeru na väčší objem ťažby budú zohľadnené
viaceré skutočnosti. Očakáva, že okrem efektívnosti a hospodárnosti kontinuálneho využitia
kvalitných technologických zariadení na existujúcom štrkovisku, sa zohľadnia aj ďalšie nové
skutočnosti:
• Územný plán regiónu Bratislavský samosprávny kraj, rok 2013, uplatňuje v zásadách
a regulatívoch využívania územia regiónu potrebu zosúlaďovania protichodne
pôsobiacich záujmov a potrieb jednotlivých funkčných systémov. V oblasti ťažby
stanovuje zásady na využívanie ložísk nevyhradených nerastov. Stanovuje zásadu
neotvárať v CHVO Žitný ostrov nové lokality na ťažbu štrkopieskov a regulovať
ťažbu dunajských štrkopieskov v CHVO Žitný ostrov v jestvujúcich lokalitách.
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Navrhované kontinuálne pokračovanie ťažby rozšírením jestvujúcej lokality Tretí diel
by tak bolo naplnením stanovenej zásady.
• V blízkej dobe očakávané zvýšenie požiadaviek trhu na dodávku stavebného materiálu
– štrkopiesku je ďalšou novou skutočnosťou vyžadujúcou overenie možnosti ich splnenia.
Pripravovaná výstavba dopravných stavieb – diaľnice D4 a rýchlostnej komunikácie
R7 – je situovaná v blízkej dostupnosti od lokality súčasného štrkoviska. Pri preprave
zvýšeného objemu vyťaženého materiálu na blízke staveniská sa negatívne účinky
z dopravy na životné prostredie obývaných častí mesta môžu vo významnej miere
minimalizovať.
• Overenie vhodnosti rozšírenia ťažby na ďalšie pozemky, vymedzené lokálnymi limitmi
(smerom na západ ochranným pásmom produktovodu a smerom na sever administratívnou
hranicou mesta) od jestvujúceho štrkoviska sa uskutoční v menšom plošnom rozsahu,
ako bol overovaný v predchádzajúcich UŠ.
4.

Určenie špecifického účelu urbanistickej štúdie

Špecifickým účelom urbanistickej štúdie je riešenie upravenej koncepcie priestorového
usporiadania a funkčného využitia územia. Má zodpovedať optimálnym požiadavkám
uskutočňovania hĺbkovej ťažby nevyhradeného nerastu so zohľadnením dlhodobo
uplatňovaných investičných zámerov, ako aj nových skutočností, uvedených v kapitole 3.
Po ukončení ťažby by mala upravená koncepcia zodpovedať optimálnym požiadavkám
na povrchové využitie územia pre rekreáciu v prírodnom prostredí a vodnú plochu.
Kladne prerokovaná urbanistická štúdia bude podkladom pre návrh zmien platného ÚPN,
prípadne podkladom pre návrh nového územného plánu Bratislavy.
5. Určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie
Hlavnými cieľmi urbanistickej štúdie je:
• prehodnotiť aktuálne platnú urbanistickú koncepciu a pri zohľadnení nových skutočností
navrhnúť efektívnejšie zhodnotenie prírodných zdrojov – zásob štrkopieskov na území
Bratislavy a to v 1. etape na v súčasnosti ťažbou štrkopieskov využívanom území
a v 2. etape rozšírením územia ťažby, pričom výsledným, v územnom pláne Bratislavy
regulovaným využitím územia bude jeho rekreačné využitie pri vodnej ploche (rekreácia
v prírodnom prostredí a záhradkárske a chatové osady),
• na v súčasnosti ťažbou využívanom území navrhnúť zmenu rozsahu funkčnej plochy –
vodné plochy a funkčnej plochy – plocha rekreácie v prírodnom prostredí, pričom
v súčasnosti schválená funkčná plocha – šport, telovýchova a voľný čas, na ktorej sa
nepredpokladá umiestnenie väčších zariadení športu s celoročnou návštevnosťou bude
včlenená do funkčnej plochy – rekreácia v prírodnom prostredí a v navrhnutom funkčnom
využití územia nebude nijako vymedzená,
• overiť, ako nové navrhnuté priestorové usporiadanie a funkčné využitie rozšíreného
územia v 2. etape bude rešpektovať a rozvíjať zásady a regulatívy obsiahnuté v platných
nadradených územnoplánovacích dokumentáciách – Územnom pláne Hlavného mesta SR,
rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov a Územnom pláne regiónu Bratislavského
samosprávneho kraja, rok 2013.
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6. Vymedzenie riešeného územia
Územie širších vzťahov vymedzuje
• zo severnej strany línia cesty III/... vedúcej cez Most pri Bratislave,
• z východnej strany línia cesty III/0632 spájajúca Dunajskú Lužnú a Most pri Bratislave,
• z južnej strany línia cesty I/2 vedúcej cez Dunajskú Lužnú,
• zo západnej strany línia pripravovanej diaľnice D4.
Vlastné riešené územie vymedzuje
• pre 1. etapu
• zo západnej a severnej strany hranica pozemku p. č. 5798/9,
• z východnej strany línia cesty III/0632,
• z južnej strany línia cesty v predĺžení Vinohradníckej ulice,
• pre 2. etapu
• zo západnej strany línia ochranného pásma produktovodu, ktorá je od jeho vedenia
vzdialená 350 m,
• zo severnej strany línia územnosprávnej hranice Hlavného mesta SR Bratislavy
s predĺžením západným smerom,
• z východnej strany línia cesty III/0632 spájajúca Dunajskú Lužnú a Most pri Bratislave,
• z južnej strany línia cesty v predĺžení Vinohradníckej ulice.
Plocha riešeného územia predstavuje 35 ha pre 1. etapu. V 2. etape sa územie rozšíri o 45 ha.
Hranice územia širších vzťahov a riešeného územia pre jednotlivé etapy urbanistickej štúdie
sú vyznačené na grafických prílohách 1 a 2.
7. Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie
Pre riešené územie je platným vyšším stupňom územnoplánovacej dokumentácie Územný
plán Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov
Zo záväznej časti sa na riešené územie vzťahujú zásady a regulatívy:
umiestnenia rekreácie v prírodnom prostredí:
• z hľadiska časovej dostupnosti území pre rekreačné využitie uprednostňovať najmä
krátkodobú – každodennú a víkendovú rekreáciu,
• situovať rekreačný priestor v takej vzdialenosti od plôch bývania, ktorá je
dosiahnuteľná bez nadmerných časových strát,
• v krajinnom prostredí vhodne umiestňovať drobné zariadenia oddychu, prípadne
služieb na stravovanie, pešie, cyklistické a kynologické trasy.
.
ochrany a využitia prírodných zdrojov:
• v ťažobnom priestore Tretí diel ukončiť ťažbu štrkov v plošnom rozsahu 34,54 ha do
roku 2020 tak ako to vyplýva zo záverov environmentálneho posudzovania (EIA)
a návrhu územia rekreácie a športu; následne začať realizovať funkčné zhodnotenie
lokality pre rozvoj športu a rekreácie pri vodnej ploche
.
ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability:
• v maximálnej miere podporovať budovanie novonavrhnutých krajinotvorných
komponentov
.
starostlivosti o životné prostredie:
- v oblasti ochrany kvality vôd:
• zabezpečiť trvalú územnú ochranu CHVO Žitný ostrov,
• posúdiť pri riešení vplyvov činností na podzemné vody vplyv zmeny režimu prúdenia
- v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy:
• rešpektovať zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
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Hierarchicky nadradený platnému územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy je
Územný plán regiónu Bratislavského samosprávneho kraja, rok 2013.
Zásady a regulatívy územného rozvoja sa riešeného územia dotýkajú v kapitolách:
Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja hospodárstva:
v oblasti poľnohospodárstva:
• navrhovať funkčné využitie územia tak, aby čo najmenej narúšalo organizáciu
poľnohospodárskej pôdy a jej využitie a aby navrhované riešenie bolo z hľadiska
ochrany poľnohospodárskej pôdy najvhodnejšie
v oblasti ťažby:
• zosúlaďovať požiadavky na využívanie ložísk nevyhradených nerastov so záujmami
ochrany kvality povrchových a podzemných vôd (najmä na území CHVO Žitný ostrov),
• neotvárať v CHVO Žitný ostrov nové lokality na ťažbu štrkopieskov a regulovať ťažbu
dunajských štrkopieskov v CHVO Žitný ostrov v jestvujúcich lokalitách v súlade
s ochranou životného prostredia , pôdneho fondu a vodohospodárskymi záujmami.
Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie:
v oblasti využívania prírodných zdrojov:
• rešpektovať vyhlásenú CHVO Žitný ostrov a neotvárať v CHVO Žitný ostrov nové
lokality na ťažbu štrkopieskov
8. Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia
UŠ bude vypracovaná v jednom variante. 1. etapa bude riešiť využitie územia v rozsahu
34,54 ha na dočasnú ťažbu štrkov a po jej ukončení v roku 2020 na vodnú plochu a rekreáciu
v prírodnom prostredí. 2. etapa bude riešiť využitie rozšíreného územia 34,54 ha + 45 ha
na dočasnú ťažbu štrkov, uskutočňovanú aj po roku 2020, a po jej ukončení na vodnú plochu,
rekreáciu v prírodnom prostredí a záhradkárske a chatové osady.
9. Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie
Pri spracovaní urbanistickej štúdie je potrebné postupovať v zmysle platných zákonov,
viažucich sa k predmetu obstarania, najmä – zákon č. 50/1976 Zb., vyhláška č. 55/2001,
zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 332/2007 Z.z., zákon
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení zákona č. 303/2016 Z.z.,
zákon č. 44/1988 o ochrane a využívaní nerastného bohatstva v znení zákona
č. 285/2014 Z.z., všetky v platnom znení.
Pritom sa menovite uplatnia:
9.1. Požiadavky z hľadiska širších vzťahov
- zohľadniť záväznú časť Územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja, rok
2013, pritom najmä:
- hľadiska rozvoja hospodárstva: neotvárať zohľadniť zásady funkčného využívania územia z
v CHVO Žitný ostrov nové lokality na ťažbu štrkopieskov a regulovať ťažbu dunajských
štrkopieskov v CHVO Žitný ostrov v jestvujúcich lokalitách v súlade s ochranou životného
prostredia, pôdneho fondu a s vodohospodárskymi záujmami.
- zohľadniť jestvujúce a pripravované stavby nadradeného dopravného vybavenia –
diaľnicu D4, rýchlostnú cestu R7 a riešiť dopravnú obsluhu riešených území s ohľadom
na ich budúcu prítomnosť v území,
- rešpektovať vzdušné koridory nadradených 400 kV elektrických vedení s ich ochrannými
pásmami,
- rešpektovať podzemný koridor produktovodu s jeho ochrannými pásmami.
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9.2. Požiadavky z hľadiska urbanistickej koncepcie, priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia a z hľadiska zohľadnenia limitov
- rozvinúť návrh funkčného využitia územia v 1. a 2. etape pre rozvoj mestskej a prímestskej
rekreácie,
- zapracovať do návrhu zmeny veľkostných pomerov funkčného využitia územia v 1. etape
najmä zväčšenie vodnej plochy po ukončení ťažby štrkopieskov z 13,6 ha na cca 21,0 ha
(kód 901) riešiť plochy rekreácie v prírodnom prostredí (kód 1003) v okolí zväčšenej vodnej
plochy; z návrhu celkom vylúčiť v ÚPN schválené funkčné plochy – šport, telovýchova
a voľný čas (kód 401),
- návrh nového funkčného využitia riešeného územia v 2. etape riešiť v rovnakej funkčnej
štruktúre a v podobnom vzájomnom pomere veľkosti funkčných plôch rekreácie a vodnej
plochy ako v 1. etape,
- na plochách rekreácie v prírodnom prostredí uvažovať najmä s plážami z vyťaženého štrku
a piesku, s viacúčelovými plochami vybavenými trojetážovou zeleňou, doplnenými
maloplošnými ihriskami, jogingovými trasami a okruhmi ako aj drobnými stavebnými
zariadeniami pre hygienu a občerstvenie kúpajúcich sa rekreantov, časť pobrežných plôch
vymedziť aj pre rekreačný rybolov,
- overiť možnosť umiestnenia záhradkárskych, resp. chatových lokalít na riešenom území
2. etapy; časti riešeného územia priliehajúce zo severnej a západnej strany k zväčšenej vodnej
ploche v styku s okolitou poľnohospodárskou krajinou sú potenciálne vhodným miestom
na takéto využitie;
9.3. Požiadavky z hľadiska verejného dopravného vybavenia
- riešiť dopravné napojenie územia pre rekreáciu odbočeniami z cesty medzi Dunajskou
Lužnou a Mostom pri Bratislave a z priľahlého úseku cesty v predĺžení Vinohradníckej ulice,
- automobilovú dopravnú obsluhu rekreačného územia a zodpovedajúce plochy statickej
dopravy pre rekreáciu riešiť výlučne v úrovni pôvodného terénu, t.j. terénu pred ťažbou,
totožnou s úrovňou priľahlých ciest,
- v úrovni terénu zníženého povrchovou ťažbou riešiť výlučne cyklistickú a pešiu dopravu;
9.4. Požiadavky z hľadiska nadradených systémov technického vybavenia územia
- zásobovanie zariadení rekreačného územia vodou riešiť využitím existujúcej vŕtanej studne
profilu DN 500, hĺbky 71 m, z ktorej sa v súčasnosti zásobuje štrkovisko,
- odkanalizovanie riešiť samostatne pre jednotlivé skupiny odpadových vôd; splaškové
zo zariadení hygieny a občerstvenia, zrážkové zo striech zariadení a z parkovísk - splaškové
vody riešiť odkanalizovaním do vodotesných žúmp, zrážkové vody zo striech a parkovísk
riešiť odvádzaním do vsakovacích drénov po prečistení v odlučovačoch ropných látok,
- výkonové požiadavky zásobovania elektrickou energiou riešiť z jestvujúcej rozvodne VN
22 kV Podunajské Biskupice novým 22 kV napájačom, ktorý bude distribuovať elektrickú
energiu cez navrhované transformačné stanice 22/0,4 kV,
- zásobovanie rekreačného územia plynom pre vykurovanie a varenie neuvažovať.
9.5. Požiadavky z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia
- v návrhu využitia jestvujúceho rozvojového územia zohľadniť Záverečné stanovisko MŽP
SR, rok 2002, vzhľadom na to, že podľa listu MŽP SR z júna 2011 nedošlo k podstatným
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zmenám navrhovanej činnosti a nie je potrebné dopĺňať pôvodné záverečné stanovisko
pre navrhovanú činnosť,
- zeleň lesného a nelesného charakteru navrhovať najmä po obvode riešeného územia chrániac
ho pred rušivými vplyvmi z okolia (prach a hluk z komunikácií a z poľnohospodárstva).
10. Požiadavky na minimálny rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej
časti urbanistickej štúdie
10.1. Textová časť:
Text spoločný pre 1. a 2. etapu
- základné údaje o podkladoch a cieľoch riešenia a o spracovateľoch
- väzby riešeného územia so širším územím
- vzťah k nadradenej územnoplánovacej dokumentácii
- vyhodnotenie potenciálov a limitov územia
Text samostatný pre 1. etapu a 2. etapu
- popis a zdôvodnenie urbanistickej koncepcie riešenia (funkčné využitie územia a jeho
priestorové usporiadanie)
- popis riešenia ochrany prírody, tvorby krajiny a prvkov ÚSES
- popis riešenia verejného dopravného vybavenia
- popis riešenia verejnej technickej vybavenosti
- urbanistická ekonómia – bilancie využitia územia
- vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy (iba pre rozšírené územie 2. etapy
- popis návrhu zmien a doplnkov ÚPN vyplývajúceho z riešenia UŠ
10.2. Grafická časť:
Výkresy spoločné pre obidve etapy:
- širšie vzťahy
- analýza súčasného stavu – limity a obmedzenia,
rozvojový potenciál (problémový výkres)
Výkresy pre 1. etapu:
- komplexný urbanistický návrh
návrh funkčno-prevádzkovej štruktúry
- návrh verejného dopravného vybavenia
- návrh vodného hospodárstva
- návrh zásobovania elektrickou energiou
- návrh telekomunikácií a rádiokomunikácií
- návrh tvorby krajiny a prvkov ekologickej stability
územia
- vizualizácia priestorového usporiadania
- návrh zmien a doplnkov
Výkresy pre 2. etapu:
- komplexný urbanistický návrh
návrh funkčno-prevádzkovej štruktúry
- návrh verejného dopravného vybavenia
- návrh vodného hospodárstva
- návrh zásobovania elektrickou energiou
- návrh rozvoja telekomunikácií a rádiokomunikácií
- návrh tvorby krajiny a prvkov ekologickej stability

M 1:10 000
M 1:5 000

M 1:2 000
M 1:2 000
M 1:2 000
M 1:2 000
M 1:2 000
M 1:10 000
M 1:10 000

M 1:2 000
M 1:2 000
M 1:2 000
M 1:2 000
M 1:2 000
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územia
- návrh použitia poľnohospodárskej pôdy
na nepoľnohospodárske účely
- vizualizácia priestorového usporiadania
- návrh zmien a doplnkov

M 1:10 000
M 1:5 000
M 1:10 000

10.3. Expedícia urbanistickej štúdie
Urbanistická štúdia bude pozostávať z digitálneho vyhotovenia grafickej časti, odovzdanej
na CD nosičoch vo formáte PDF a z výtlačkov výkresov v príslušnej mierke v troch
vyhotoveniach. Počet zmenšenín výkresov vo formáte A3 pre potreby prerokovania bude
dohodnutý pred vyexpedovaním urbanistickej štúdie. Textová časť bude odovzdaná v troch
výtlačkoch a na CD nosiči.
11. Doteraz spracované súvisiace materiály
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Územný plán VÚC Bratislavský samosprávny kraj, rok 2008
Územný plán regiónu Bratislavský samosprávny kraj, rok 2013
Aktualizácia územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 1993
RÚSES Bratislava, 1994 Doplnenie 2003 (Mgr. J. Petrakovič)
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov
Ideový urbanistický zámer, Bratislava Podunajské Biskupice - Tretí diel, 2002
Urbanistická štúdia Bratislava Podunajské Biskupice - Tretí diel, apríl 2003
Ideový urbanistický návrh, Bratislava Podunajské Biskupice - Tretí diel, 2006
Terénne úpravy formou ťažby štrkopieskov pre budovanie areálu športu a rekreácie
Bratislava Podunajské Biskupice - Tretí diel, marec 2009
10. Urbanistická štúdia - doplnenie Bratislava Podunajské Biskupice - Tretí diel, november
2009
11. Dokumentácie pre územné rozhodnutie Bratislava Podunajské Biskupice - Tretí diel
Rekreačný areál, november 2009
12. Biskupické lagúny - Súťažný návrh na prenájom pozemku, 2011
13. Biskupické lagúny - využívanie územia pre ťažbu šport a rekreáciu - Plán využívania
ložiska, 2012 (Banské projekty, s.r.o.)
14. Biskupické lagúny Optimalizácia sústavy vodných plôch z pohľadu ochrany
podzemných vôd a kvality vody v lagúnach - Záverečná správa, 2014
(Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA, s.r.o.)
(Podklady 6. - 12. spracovateľ MARKROP, s.r.o.)
Zmluvy, záväzné stanoviská a iné vyjadrenia hlavného mesta SR Bratislava:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0570 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a ASS
SEHRING Bratislava s.r.o. z 19.6.2000
Zmluva o úprave vzťahov (k Zmluve 1.) z 25.10. 2001
Stanovisko (k Podkladu 6.) z 24.9.2002
Stanovisko (k Podkladu 7.) z 6.6..2003
Usmernenie na obstaranie novej urbanistickej štúdie z 13.10.2005
Výzva na doplnenie podania k vydaniu záväzného stanoviska z 25.2.2008
Záväzné stanovisko (k Podkladu 9.) z 21.5.2009
Vyjadrenie (k Podkladu 10.) z 10.5.2010
Záväzné stanovisko k dodatočnému povoleniu dočasnej stavby z 16.2.2012
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Zmluvy, rozhodnutia a stanoviská iných dotknutých strán:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozhodnutie MČ Bratislava Podunajské Biskupice o využití územia č. 959 z 2.1.1998
Uznesenie č. 90/99 MZ MČ Bratislava Podunajské Biskupice z 28.9.1999 - žiadosť
o doplnenie UPN hlavného mesta SR Bratislavy
Rozhodnutie MČ Bratislava Podunajské Biskupice o využití územia č. 17 z 23.6.2004
Zmluva o nájme pozemku č. 076 07 11 3 33 medzi Mestskou časťou Bratislava
Podunajské Biskupice a ASS SEHRING Bratislava s.r.o. z 31.8.2011
Rozhodnutie MČ Bratislava Podunajské Biskupice o dodatočnom povolení stavby a o
povolení užívania stavby „Biskupické lagúny – využitie územia pre ťažbu, šport
a rekreáciu“ – 1. etapa: ťažba a úprava štrkopieskov na parcele č. 5798/9 k.ú.
Podunajské Biskupice z 19.3.2012

6.

Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Bratislave o povolení dobývania ložiska
z 10.8.2012

Iné zdroje:
1.
Záverečné stanovisko MŽP SR k posudzovaniu vplyvov na ŽP (EIA)– zámer
Rozšírenie ťažby štrku na ložisku Podunajské Biskupice, 2002
2.
Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy, VEDA, Bratislava, 2006
(Hrnčiarová T. a kol.)
12. Súčinnosť obstarávateľa a spracovateľa urbanistickej štúdie s orgánmi územného
plánovania a s dotknutými orgánmi
Obstarávateľ prizve na minimálne 2 kvalitárske výbory počas spracovania urbanistickej
štúdie (vstupný a v 60 % rozpracovanosti) orgány územného plánovania a v rozpracovanosti
aj dotknuté orgány.
13. Prerokovanie urbanistickej štúdie
Subjekty prerokovania, ktoré sa budú vyjadrovať
- k návrhu zadania, pričom ich pripomienky budú po vyhodnotení zapracované do čistopisu
zadania,
- k vypracovanej urbanistickej štúdii s dvomi etapami riešenia; ich pripomienky budú
po vyhodnotení zapracované aj do návrhu zmien a doplnkov Územného plánu hlavného
mesta SR Bratislavy :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny, Odbor
štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor územného plánu, GIS a ŽP, Odbor dopravy,
Sabinovská ul. 16, P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava 25
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov,
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
MČ Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava 214
Hasičský a záchranný útvar hl.m. SR Bratislavy, Oddelenie protipožiarnych kontrol a oddelenie
protipožiarnej bezpečnosti stavieb, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14,
812 28 Bratislava 1
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9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, /odpadové hospodárstvo/, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, /ochrana ovzdušia/, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, /ochrana prírody a krajiny/, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, /štátna vodná správa/, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, /EIA, SEA/, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov (referát pôdohospodárstva), Tomášikova
46, 832 05 Bratislava 3
Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, Ružinovská 8, P. O. Box 26, 820
09 Bratislava 29
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.. Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia š. p., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4
Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Štátna ochrana prírody SR – RCOP Bratislava, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava
Verejnosť
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