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Predmetom riešenia je spracovanie “Územného plánu zóny Centrálna mestská zóna v MČ Bratislava De-

vínska Nová Ves” zabezpečeného podľa zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom po-

riadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu a spôsobom podľa vyhlášky č. 55/2001 Z. 

z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

 

Hlavným cieľom riešenia územnoplánovacej dokumentácie na zonálnej úrovni je vytvoriť na podklade 

zhodnotenia kultúrnych hodnôt, územno – technických väzieb, analýzy majetko – právnych vzťahov, zosú-

ladenia investičných zámerov a vyhodnotenia limitov využitia územia kvalitné obytné prostredie s dopln-

kovou funkciou občianskej vybavenosti a rekreácie v dotyku s prírodným prostredím.  

Medzi konkrétne ciele patrí: 

 overiť územný potenciál pre rozvoj centrálnej mestskej zóny a obytnej zóny v súlade s ochranou 

kultúrnych hodnôt a v súlade starostlivosti o životné prostredie  

 stanoviť koncepciu urbanistického riešenia, stanoviť zásady hmotovo -priestorového usporiadania 

a funkčného využitia územia (preveriť funkciu viacpodlažnej bytovej zástavby v kontexte s malo-

podlažnou bytovou zástavbou)  

 stanoviť koncepciu dopravného a technického vybavenia územia vo vzťahu k existujúcim systé-

mom dopravného a technického vybavenia ak potrebám rozvoja mestských systémov  

 stanoviť postupnosť realizácie v časovej a vecnej koordinácií výstavby  

 spodrobniť funkciu málopodlažnej zástavby obytného územia, zmiešaného územia bývania a ob-

čianskej vybavenosti, rekreácie v prírodnom prostredí a vytvoriť tak plnohodnotné obytné územie 

s rekreačným zázemím  

Územným plánom zóny sa stanoví návrh zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného vy-

užívania pozemkov, stavieb a verejného a dopravného a technického vybavenia územia, umiestnenia sta-

vieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov a zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných 

pozemkov, nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie úze-

mia, začlenenie stavieb do okolitej zástavby a ostatnej krajiny.  

 

Pre územie, ktoré bolo vymedzené pre potreby riešenia CMZ Devínska Nová Ves nebol vypracovaný 

územný plán zóny. Pre časti vymedzeného územia boli spracované parciálne, územnoplánovacie podklady, 

ktoré boli obstarávané a vypracovávané za účelom a s dôrazom na riešenie konkrétnych problémov. Ide 

o územnoplánovacie podklady ako napr.: 
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 GENEREL Istrijská ul. – územie v Pamiatkovej zóne Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 

(Ing. arch. Slavomír Chorvát 2003) 

 Polyfunkčné centrum Istrijská ulica (PBT spol. s r.o. 2006), 

 

Riešenie územného plánu CMZ Devínska Nová ves vychádza zo Zadania pre vypracovanie územného plánu 

CMZ. Po komplexnom prerokovaní Zadania v zmysle §20 stavebného zákona bolo schválené Uznesením 

mestského zastupiteľstva UMZ č.96/11/2013 zo dňa 13.11.2013. Cieľom Zadania bolo stanoviť limity roz-

voja a formulovať požiadavky a ciele, ktoré má Územný plán zóny riešiť. Návrh ÚPN CMZ plnom rozsahu 

rešpektuje limity, požiadavky a ciele riešenia formulované v schválenom zadaní pre spracovanie návrhu 

ÚPN CMZ. 

 

V rámci procesu prípravy spracovania ÚPN CMZ Devínska Nová Ves obstarávateľ, Mestská časť Bratislava 

– Devínska Nová Ves, v zastúpení starostom Milanom Jamborom, predložil Obvodnému úradu životného 

prostredia Bratislava, odboru štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov (ďalej len „zákon”) dňa 13. 09. 2013 oznámenie o strategickom dokumente, „Územný plán 

centrálnej mestskej zóny v MČ Bratislava - Devínska Nová Ves“.  

Obvodný úrad životného prostredia Bratislava v rámci zisťovacieho konania posúdil strategický dokument 

v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 a prílohy č.3 zákona a s prihliadnutím na doručené stano-

viská dotknutých orgánov a dotknutej obce, ktoré nepožadovali posudzovanie strategického dokumentu 

podľa zákona rozhodol (list č. OU-BA-OSZP3/2013/7365/ANJ/IV-EIA zo dňa 08.11.2013), že strategický do-

kument „Územný plán centrálnej mestskej zóny v MČ Bratislava - Devínska Nová Ves ” sa nebude posu-

dzovať. 

 

Predmetom doplňujúcich prieskumov a rozborov je na základe skutočného stavu riešeného územia v roz-

sahu územia lokality vyšpecifikovať limity a potenciály územia a definovať problémy na riešenie. Výstupom 

tejto etapy je problémový výkres, definujúci problémy na riešenie a po overení daného územia urbanistic-

kou štúdiou, vypracovanou vo variantoch budú spolu tvoriť podklad pre následné etapy – Zadanie a Návrh 

ÚPN – Z. 

Prieskumy a rozbory boli vypracované v rozsahu stanovenom vo vyhláške MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územ-

noplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v členení na: 

 textovú časť (vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov) a  

 grafickú časť.  
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Obsah prieskumov a rozborov: 

Prieskumy a rozbory obsahujú textovú a grafickú časť v M = 1: 1 000. Hlavným výstupom je problémový 

výkres ako priemet hlavných stretov záujmov v riešenom území.   

Určenie limitov využitia územia je podkladom pre spracovanie zadávacieho dokumentu pre vypracovanie 

návrhu územnoplánovacej dokumentácie.  

Návrh ÚPN – Z je spracovaný v zmysle schváleného zadania a v rozsahu podľa § 13 vyhlášky č. 55/2001 Z. 

z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v troch vyhotoveniach a v jednom 

digitálnom vyhotovení. Obsah návrhu územného plánu zóny: 

 Textová časť 

 Grafická časť 

 Samostatná záväzná časť 

 Samostatná časť - Doložka civilnej ochrany 

Súčasťou ÚPN – Z je vypracovanie Čistopisu ÚPN – Z, ktorý v zmysle §28 stavebného zákona a §2 odsek 4 

vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii je 

obstarávateľ povinný zabezpečiť. Ide o vypracovanie upraveného Návrhu územnoplánovacej dokumentá-

cie v zmysle prijatých pripomienok schvaľujúceho orgánu, jeho označenie schvaľovacou doložkou a os-

tatné činnosti súvisiace s jeho uverejnením a uložením.   

 

Pre potreby územného plánu CMZ boli použité nasledovné východiskové podklady: 

 ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (2007) v znení neskorších zmien a doplnkov,  

 Územný plán regiónu Bratislavského samosprávneho kraja schválený uznesením zastupiteľstva 

BSK č. 60/2013 zo dňa 20.09.2013 a VZN BSK č. 1/2013 zo dňa 20.09.2013. 

 PHSR Miestnej časti Bratislava - Devínska Nová Ves (2007) 

 Zámery resp. pripravované projektové dokumentácie v priestore CMZ, 

 Metodika ochrany pamiatkových hodnôt autentického urbanizmu a ľudovej architektúry na území 

Pamiatkovej zóny Bratislava- Devínska Nová Ves (MÚOP Bratislava 2002) 

 Urbanistická štúdia Bratislava – Devínska Nová Ves (FORM-PROJEKT 1999) 

 Polyfunkčné centrum Istrijská ulica (PBT spol. s r.o. 2006), 

 GENEREL Istrijská ul. – územie v Pamiatkovej zóne Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 

(Ing. arch. Slavomír Chorvát 2003) 

 Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy (2009),  

 Územný generel cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy (2009),  

 Zhodnotenie a návrh riešenia prvkov tvorby krajiny pre návrh ÚPN (Petrakovič 2003) 
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 Územný generel zelene mesta Bratislavy (H. Čechová a kol. 1999) 

 Aktualizácia generálneho dopravného plánu hl. m. SR Bratislavy (OTOG MG v r.1995), 

 Územný generel automobilovej dopravy a komunikačnej siete hl. m. SR Bratislavy (DIC, 

1997,1998), 

 Územný generel MHD v hl. m. SR Bratislavy (Dopravoprojekt, 1999), 

 Územný generel zásobovania plynom mesta Bratislavy (AUREX, 1998), 

 Územný generel zásobovania elektrickou energiou mesta Bratislavy (AUREX, 1997), 

 Územný generel zásobovania teplom mesta Bratislavy (DANKO i.p.k, 1997), 

 Aktualizácia územného generelu zásobovania vodou mesta Bratislavy (AQUATIKA, 1998), 

 Aktualizácia územného generelu vodných tokov a vodných plôch mesta Bratislavy (HYDROMEDIA, 

1997), 

 Aktualizácia územného generelu odkanalizovania mesta Bratislavy (HYDROCONZULT, 1998), 

 Aktualizácia územného generelu kolektorizácie mesta Bratislavy (DANKO i.p.k, 1997), 

 Aktualizácia územného generelu telekomunikácií mesta Bratislavy (PROTEL, 1999), 

 Lamačská brána – Zrážkoodtoková štúdia (INKROKON s.r.o. 2008), 

 RÚSES mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) a Aktualizácie prvkov RÚSES mesta Bratislavy (SAŽP, 2005) 

 Štatistické údaje (sčítanie obyv. bytov a domov 2001, 2011) 
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Predmetné územie sa nachádza v MČ Bratislava – Devínska Nová Ves. Je priestorovo definované hranicou 

riešeného územia a hranicou pre širšie vzťahy, v zmysle grafickej schémy.  

Riešené územie (RÚ) 

Hranica riešeného územia je vymedzená na severe areálom Roľníckeho družstva na Mlynskej ulici,  ulicami 

Na hriadkach, Podhorská, južnou časťou Námestia J. Kostru, východne ul. P. Horova, Milana Marečka, se-

verným okrajom Námestia J. Kostru, ul. Na Grbe až do bodu križovania ul. Mlynská a línie ŽSR a južným 

okrajom areálu Železničnej stanice Bratislava – DNV. Celkový rozsah riešeného územia je 95, 45 ha. 

Širšie vzťahy  

Slúžia pre preukázanie funkčných a prevádzkových väzieb navrhovanej funkčno-priestorovej štruktúry cen-

trálnej mestskej zóny MČ v rámci širšie vymedzeného riešeného územia, vrátane previazania na celomest-

skú urbanistickú koncepciu. Územie pre riešenie širších vzťahov je vymedzené: 

 Z východnej strany koridorom železničnej trate č. 110 Bratislava – Břeclav a cestou vedenou po-

zdĺž železničnej trate, 

 Zo severnej strany pretína zhlavie železničnej stanice Devínska Nová ves a areál hospodárskeho 

dvora 

 Zo západnej strany prechádza poľnohospodársky využívanou krajinou a tokom rieky Morava 

 Z južnej strany prechádza existujúcou rodinnou zástavbou a sídliskom Kostolné  

 

Zoznam parciel s parcelnými číslami evidovanými v katastri nehnuteľností, ktoré zahŕňa riešené územie sú 

v prílohe č.1 textovej časti. 
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Vymedzené územie Centrálnej mestskej zóny predstavuje urbanistické jadro mestskej časti, dokladujúce 

historickú kontinuitu vývoja pôvodnej obce Devínska Nová Ves. Podobne ako Devín, Dúbravka a časti Rače 

i Karlovej Vsi patrila Devínska Nová Ves hradu Devín. V 16. stor. sa sem prisťahovali Chorváti. Obec ležala 

na dôležitej obchodnej ceste, preto tu bola od 16. stor. tridsiatková stanica. Počas vojenského ťaženia na 

Viedeň obec vypálili turecké vojská, čo sa opakovalo v r. 1866 za prusko-rakúskej vojny. Obyvateľstvo sa 

zaoberalo najmä poľnohospodárstvom a v súvislosti s dostatkom pasienkov i chovom dobytka. Charakte-

rom spôsobu života a kultúry sa zaraďuje medzi obce bratislavského Záhoria. R. 1848 železnica spojila obec 

s Viedňou a Bratislavou. R. 1891 začala pracovať parná tehelňa na výrobu tehál a krytiny, otvorili tu aj 

kameňolom. Oboje malo vplyv na výstavbu tejto časti Záhoria. R. 1924 založili dvojročnú učňovskú ovoci-

nársku školu. Za vojny bola veľká časť obce zbombardovaná. K mestu Bratislava bola pričlenená r. 1972. 
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Historická pôdorysná osnova obce Devínska Nová Ves 

 

1. Hlavné vývojové determinanty: 

a/ prírodno - krajinný prvok 

 tok rieky Moravy ohraničujúci územie zo západu 

 masív Devínskej Kobyly - vrch Sandberg 

b/ komunikačné väzby - nadregionálne 

 Jantárová cesta bola obchodná, suchozemská trasa v praveku aj staroveku, ktorou putovali etruskí, 

grécki a neskôr rímski obchodníci zo Stredomoria na Pobaltie. Spájala významné staroveké ob-

chodno-remeselnícke stredisko Aquileiu pri Jadrane s východobaltskými oblasťami pri ústi rieky 

Visla. 

 Podunajská cesta 
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 Mimoriadny význam mala i tzv. Podunajská cesta spájajúca oblasti Čierneho mora so strednou 

Európou.  

c/ komunikačné väzby - regionálne 

 hlavná cesta je pokračovaním stredovekej obchodnej cesty vedúcej proti toku Dunaja a Moravy - 

tzv. zlatá cesta z Bratislavy do Českých krajov. Priamo spájala Devín a Záhorskú Bystricu v pokra-

čovaní na Stupavu a ďalej na západ 

 ďalšia význačnejšia komunikácia (východným smerom) spájala obec s Lamačom a Dúbravkou 

d/ sociálno - demografické súvislosti 

 poľnohospodárska a vinohradnícka oblasť s chovom dobytka 

 od. 16. stor. chorvátska kolonizácia 

 existencia filiálneho colného úradu od 18. stor. 

 vápenka s dlhoročnou tradíciou 

V súčasnosti v jadre CMZ v dôsledku koncentrácie niektorých mestotvorných funkcií do centrálnej časti a 

hlavne zmenami vlastníckych vzťahov, dochádza k renováciám a nadstavbám objektov pôvodnej zástavby, 

a tiež v zmenách vo funkčnom využívaní objektov, ale aj k nežiaducim zásahom do pôvodnej štruktúry, čím 

sa do pôvodnej štruktúry vnášajú cudzie prvky, bez absolútnej väzby na pôvodný charakter, kompozíciu, 

hmotovo-priestorové usporiadanie a výškové zónovanie. 

V 80 tych rokoch minulého storočia v dôsledku potreby realizácie bytovej výstavby pre mesto Bratislava, 

došlo k výrazným zmenám vo funkčnom využití a hmotovo-priestorovej štruktúry územia mestskej časti, s 

koncentráciou mestotvorných funkcií v dotyku s pôvodným vidieckym charakterom jadra mestskej časti. 

Vizuálny prejav týchto zásahov je charakterizovaný absolútne odlišnou štruktúrou (forma a výška zástavby, 

hmotové stvárnenie), bez vzájomnej komunikácie, súvisu a väzby na pôvodnú urbanistickú štruktúru MČ.  

V území definovanom ako centrálna mestská zóna je preto potreba regulácie zástavby mimoriadne dôle-

žitá, pričom je potrebné zadefinovať optimálnu formu a mierku previazania doteraz nesúrodých štruktúr 

CMZ (hlavne pešie prepojenie). 

 

Podľa regionálneho geologického členenia Západných Karpát predstavuje územie rozhranie západného 

okraja podunajskej panvy (tzv. bratislavská kryhová oblasť) a jadrovým pohorím Malé Karpaty. Na geolo-

gickej stavbe širšieho okolia lokality sa podieľajú sedimenty kvartéru a neogénneho podložia.  

V rámci regionálneho geomorfologického členenia Slovenskej republiky (E. Mazúr – M. Lukniš, 1980) sa 

riešené územie nachádza v južnej časti oblasti Záhorská nížina a celku Borská nížina. V rámci tohto celku 
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sa západná časť riešeného územia nachádza v časti Dolnomoravská niva a Myjavská niva a východná časť 

v časti Novoveská plošina.  

Nadmorská výška riešeného územia sa pohybuje v intervale 140 - 160 m n. m., pričom územie sa dvíha od 

nivy Moravy smerom k Istrijskej ulici. Povrch územia takmer celý antropogénne premodelovaný, s výnim-

kou západnej časti územia. 

Z klimatického hľadiska patrí záujmové územie do teplej klimatickej oblasti, teplého a mierne suchého 

okrsku s miernou zimou a teplým letom (priemerne 50 a viac letných dní za rok t. j. dní s teplotou viac ako 

25 ºC). Za posledných 5 uvedených rokov ročný priemer teplôt vzduchu dosiahol 10,5 ºC, pričom najchlad-

nejším mesiacom bol december s priemernou mesačnou teplotou – 1,2 ºC a najteplejším mesiac júl s prie-

mernou mesačnou teplotou 21,3 ºC. Ročný úhrn zrážok sa v záujmovom území pohybuje v rozpätí 550 až 

600 mm. 

Z hľadiska hydrologického členenia riešené územie patrí do povodia Dunaja, v rámci čiastkových povodí do 

povodia Moravy. Čiastkové povodie Moravy sa v riešenom území člení na základné povodie -Morava od 

ústia Dyje (vrátane) po sútok s Dunajom (4-17-02). Celková plocha prirodzeného toku povodia je 26 580 

km2. 

Západnou časťou širšieho riešeného územia preteká rieka Morava, ktorá je zároveň hraničnou riekou s Ra-

kúskou republikou. Priemerný mesačný prietok na toku Morava, ktorý je hlavným tokom širšieho územia 

a dosiahol nad riešeným územím (stanica Záhorská Ves) v roku 2010 prietok 194,6 m3.s-1. Minimálny prie-

tok bol pritom zaznamenaný v mesiaci júl o hodnote 102,0 m3.s-1 a maximálny v mesiaci júl 379,9 m3.s-1.  

Severnou časťou územia preteká regulovaný tok Mláka, ktorý vzniká sútokom dvoch potokov západne od 

stupavskej mestskej časti Mást. Predstavuje ľavostranný prítok Moravy a ich sútok je na kóte 136,3 m n. 

m.  

V severnej časti užšieho riešeného územia sa nachádza malá vodná plocha rybníka, ktorý je napĺňaný vo-

dou z Mláky. Rybník slúži na rekreačné účely.  

  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Dyje
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dunaj
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Širšie vzťahy vymedzené pre potreby riešenia ÚPN CMZ Devínska Nová Ves reflektujú a dokumentujú väzby 

riešeného územia z nasledovných hľadísk/súvislostí: 

 medzinárodné (vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN R Bratislavského kraja, bod 1.1.8 

o rozvíjať osídlenie v smere sídelných rozvojových osí a to: v smere severnom cez Bratislavu-

Záhorská Ves a Malacky na Českú republiku, južnom cez Bratislavu-Petržalku-Rusovce-Ču-

novo na Rajku a Mosonmagyaróvár (Maďarsko), západnom cez Bratislavu-Petržalku/De-

vínsku Novú Ves na Hainburg an der Donau a na Viedeň (Rakúsko), juhozápadnom cez 

Bratislavu-Petržalku na Kittsee a Parndorf (Rakúsko),  

 regionálne  

o vzťahy a väzby prekračujúce  štátne hranice – priľahlé územie Rakúska – „vstupná brána“ 

na Slovensko 

o  mestská časť Devínska Nová Ves vo väzbe na Marchegg, 

o  regionálne rozvojové póly MČ Devínska Nová Ves vo väzbe na Stupavu, 

 Celomestské 

o  severozápadný rozvojový smer – MČ Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devínska Nová Ves 

a Záhorská Bystrica s osobitným hodnotením územia MČ Devín s s ťažiskovými priestormi 

urbanistickej koncepcie a kompozície: s ústredným priestorom v navrhovanej novej 

mestskej triede rozvoja územia severne od železničnej trate v pokračovaní Eisnerova - 

Istrijská a smerom Záhorská Bystrica 

o lokálne centrum v priestore Istrijská ul. - Na Mýte, 

o  niva rieky Moravy, 

o  masívy a úpätia Devínskych Karpát, Devínskej Kobyly a Sitiny, kopec Sandberg, 

o  dopravné koridory 

 mestskej časti 

o  funkčné a priestorové vzťahy dvoch nesúrodých urbanistických štruktúr - pôvodnej urba-

nistickej štruktúry vidieckeho charakteru obce Devínska Nová Ves s pásovým jadrom 

v priestore Istrijskej ulice nekorešpondujúce s novotvarom vo forme KBV  mestského cha-

rakteru s jadrom na Eisnerovej ulici , 

o  potvrdenie resp. vytvorenie ťažiskových jadier dvoch urbanistických štruktúr v priestore 

Istrijskej a Eisnerovej ulice vrátane potreby ich vzájomného funkčného a organického pre-

pojenia napr. formou peších a cyklistických prepojení resp. dobudovaním ostatnej potreb-



18 
 

nej verejnej infraštruktúry (občianska vybavenosť), vrátanie prepojenia na dôležité expo-

nované priestory vo vymedzenom území CMZ dotvárajúce kolorit pôvodnej obce, ako aj 

na významné ťažiskové dominanty prírodnej krajiny 

 

Pre územie, ktoré je predmetom riešenia vyplývajú zo záväznej časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy nasle-

dovné zásady, princípy a regulácie:  

C.1. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA 

ÚZEMIA 

1.1. ŠIRŠIE VZŤAHY 

1.1.3. Regionálne súvislosti 

1. Východiskové princípy 

 podporovať rozvoj Bratislavy ako jadra regiónu vrátane vzťahov a väzieb prekračujúcich štátne 

hranice vo vzťahu s priľahlým územím Rakúska a Maďarska, 

 rozvíjať územia navrhovaných regionálnych rozvojových pólov v smeroch: 

o mestská časti Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves vo väzbe na Stupavu, 

o mestská časť Devínska Nová Ves vo väzbe na Marchegg, 

1.2. CELOMESTSKÉ VZŤAHY 

1.2.1. Priestorové, funkčné a prevádzkové vzťahy 

2. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania, funkčného využitia a prevádzkového riešenia územia 

mesta v celomestských súvislostiach 

Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania 

Rešpektovať v rozvoji mestskej štruktúry: 

 severozápadný rozvojový smer, zahŕňajúci územia mestských častí Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, 

Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica s osobitným hodnotením územia MČ Devín s ťažiskovými 

priestormi urbanistickej koncepcie a kompozície: 

o líniové priestory mestských tried Botanická ul. - Karloveská – priestor Krčace - Schneidra 

Trnavského – Saratovská s paralelou Lamačská cesta – Hodonínska ulica v Lamači, s ich 

rozvetvením v uzle Lamačská brána k sídelnej štruktúre Devínskej Novej Vsi s ústredným 

priestorom v navrhovanej novej mestskej triede rozvoja územia severne od železničnej 

trate v pokračovaní Eisnerova - Istrijská a smerom Záhorská Bystrica s ústredným pries-

torom Bratislavská ul. , 
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 lokálne centrá: 

o centrum v priestore Istrijská ul. - Na Mýte, centrum Kolónie vo väzbe na železničnú stanicu, 

nové uzlové priestory vo väzbe na ul. J. Jonáša a na novú urbanizačnú os trasovanú z La-

mačskej brány smerom k zastavanej časti územia v Devínskej Novej Vsi, 

1.2.4. Špecifické požiadavky na priestorové usporiadanie a funkčné využitie na úrovni 

mestských častí. 

1. Celomestské centrum - MČ Bratislava 

2. Mestské časti severozápadného rozvojového smeru mesta – Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, 

Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Devín 

Rešpektovať terénnu konfiguráciu ako súčasť obrazu mesta: 

 masívy a úpätia Devínskych a Pezinských Karpát, Devínskej Kobyly a Sitiny, 

 dunajské ostrovy Sihoť, Sedláčkov ostrov, dunajskú krajinu a nivu rieky Moravy, 

 Sandberg, kopec Zečák, 

 pôvodné prírodné prostredie na svahoch Devínskej Kobyly, Devínskych a Pezinských Karpát, 

 zeleň nivy potokov, líniová zeleň potokov - Mláka s prítokmi, Lamačský a Veľkolúčsky potok, nové 

biocentrum v priestore Za mlákou - Napájiská - Dlhé pole. 

Rešpektovať : 

 vo vybraných lokalitách kultúry viníc, s lúčnymi porastmi a produktívnymi ríbezľovými sadmi, 

 krajinné plánovanie ako integrovanú súčasť urbanistického riešenia. 

Rozvíjať a vytvárať: 

 v území sídliskových štruktúr mestotvorné priestory štruktúrou polyfunkčnej zástavby, námestí, 

parkov a zelených cezúr, 

 v rozvoji novej bytovej zástavby rôzne typologické druhy málopodlažných foriem zástavby s lokál-

nymi centrami spoločenského kontaktu, občianskej vybavenosti a verejnej zelene, 

 kĺbový priestor ťažiskovej rozvojovej severozápadnej osi so stykom troch mestských častí - MČ 

Lamač, MČ Devínska Nová Ves a MČ Záhorská Bystrica, s vytvorením novej spoločenskej trasy 

nadväzujúcej na priestor Saratovskej ulice v Dúbravke a prechádzajúcej ťažiskom navrhovaného 

regionálneho centra občianskej vybavenosti v priestore Lamačskej brány do priestoru nového 

obytného územia s lokálnymi centrami občianskej vybavenosti v pokračovaní do vybavenosti se-

verozápadného výrobného obvodu. 

MČ Bratislava - Devínska Nová Ves 

Rešpektovať: 
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 potenciál územia zástavby v priestore Istrijskej ul. pre polyfunkčnú zástavbu zodpovedajúcu štruk-

túre a mierke pôvodnej zástavby, 

 priestory stabilizovaných území prioritne pre zvýšenie štandardu prostredí doriešením verejnej ze-

lene, námestí, služieb a vybavenosti lokálneho významu, 

 odizolovanie priemyselnej zóny od obytných zón riešením nových dopravných väzieb a izolačnou 

zeleňou, 

Rozvíjať: 

 ťažiskové nové rozvojové územia ako urbanisticky, funkčne, prevádzkovo a kompozične kom-

plexné priestory severozápadného mesta, 

 nové pešie a cyklistické trasy vo väzbe na krajinnú štruktúru i historické trasy (predĺženie ul. na 

Mýte s prepojením na Schlosshof), 

 ťažiskové zóny športu a rekreácie v navrhovanom regionálnom centre, v priestore Glavica a vo 

väzbe na existujúce areály (Pegas, Mlynská - pri rybníku). 

2.2.3. Regulácia intenzity využitia jednotlivých plôch rozvojových území pre vonkajšie mesto – mestská 

časť Devínska Nová Ves 

Časť riešeného územia – územie za existujúcou zástavbou pozdĺž Istrijskej ulice, priestor záhrad je súčasťou 

územia, ktoré je v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (2007) v znení zmien a doplnkov definované ako rozvojové 

územie. V rámci rozvojového územia je navrhovaná nová výstavba na doteraz nezastavaných plochách (, 

zásadná zmena funkčného využitia, alebo zmena spôsobu zástavby veľkého rozsahu. V danom území 

územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využitia územia, ktoré sa viažu k určenému funk-

čnému využitiu: 

Tab. 1 Regulácia intenzity využitia jednotlivých plôch rozvojových území pre vonkajšie mesto – mestská časť DNV 

Kód IPP 
max 

Kód 
fun. 

Názov urbanistickej 
funkcie 

Priestorové usporiadanie IZP 

max. 

KZ 

min. 

B 0,4 102 Malopodlažná zá-
stavba obytného 
územia 

RD – pozemok 480 – 600 m2 0,25 0,40 

RD – pozemok 600 – 1000 m2 0,23 0,40 

RD – pozemok nad 1000 m2 0,15 0,60 

 

2.2.5. Určenie častí územia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť ÚPN Z 

12. MČ Devínska Nová Ves 

Určenie častí územia na spracovanie ÚPN Z: 

 Výrobná zóna Devínska Nová Ves, 

 Devínska Nová Ves – východný rozvoj, 

 Glavica – Podhorské, 

 Lamačská brána, 
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 rekreačné plochy pri rieke Morave, 

 územie OP NKP kostola sv. Ducha a ľudových domov v Devínskej Novej Vsi. 

Do riešeného územia patria nasledovné funkčné územia, pre ktoré vyplýva nasledovná regulácia: 

C. 2. REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

OBYTNÉ ÚZEMIA 101 - viacpodlažná zástavba obytného územia 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch a k nim prislúchajúce nevyhnutné zaria-

denia – v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné 

plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu 

ochranu a civilnú obranu. 

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

funkčnej plochy. 

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

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 viacpodlažné bytové domy 

prípustné 

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

a potrebami územia, zariadenia občianskej vybavenosti predovšetkým vstavané do objektov býva-

nia - 

 zariadenia obchodu a služieb, verejného stravovania, zariadenia pre kultúru, školstvo, zariadenia 

pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc 

 zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov 

 vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 bytové domy do 4 nadzemných podlaží, rodinné domy v doplnkovom rozsahu 

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

 zariadenia telovýchovy a voľného času, zariadenia sociálnej starostlivosti rozptýlené v území 

 solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu územiu 

 zariadenia drobných prevádzok služieb 
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 zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych 

odpadov s obsahom škodlivín z domácností 

neprípustné 

 zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 

 stavby občianskej vybavenosti areálového typu s vysokou koncentráciou návštevníkov a nárokov 

na obsluhu územia 

 stavby na individuálnu rekreáciu 

 areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

 skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 

 ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou plynu 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

 zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

OBYTNÉ ÚZEMIA 102 - málopodlažná zástavba obytného územia 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim 

prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vy-

bavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, 

garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. 

V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšťajú. Pre-

miešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových územiach, málopod-

lažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou bytovou zá-

stavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zástavby. 

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

funkčnej plochy. 

Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho zasta-

vaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 rôzne formy zástavby rodinných domov 

prípustné 

 bytové domy do 4 nadzemných podlaží 

 zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov 
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 vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu rozptýlené v území alebo ako vstavané 

 zariadenia telovýchovy a voľného času rozptýlené v území 

 solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu územiu 

 zariadenia drobných prevádzok služieb 

 zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych 

odpadov s obsahom škodlivín z domácností 

neprípustné 

 zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí málopodlažné bytové domy v 

stabilizovaných územiach rodinných domov 

 bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 

 stavby občianskej vybavenosti areálového typu s vysokou koncentráciou návštevníkov a nárokov 

na obsluhu územia 

 stavby na individuálnu rekreáciu 

 areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladové 

areály, 

 distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 

 ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou plynu 

 zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI - 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského vý-

znamu 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s konkrét-

nymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné 

plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú ob-

ranu. 

Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funk-

čnej plochy. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 
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 zariadenia administratívy, správy a riadenia 

 zariadenia kultúry a zábavy 

 zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 

 ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

 zariadenia verejného stravovania 

 zariadenia obchodu a služieb 

 zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti 

 zariadenia školstva, vedy a výskumu 

prípustné 

 integrované zariadenia občianskej vybavenosti 

 areály voľného času a multifunkčné zariadenia 

 účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

 zeleň líniovú a plošnú 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

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

 zariadenia športu, telovýchovy a voľného času 

 vedecko – technické a technologické parky 

 vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

 zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb 

 zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych 

odpadov s obsahom škodlivín z domácností 

neprípustné 

 zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 

 rodinné domy 

 areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

 skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 

 autokempingy 

 stavby na individuálnu rekreáciu 

 zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI - 202 občianska vybavenosť lokálneho významu 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia občianskej vybavenosti slúžiace pre umiestňovanie stavieb a zariadení lokálneho významu, 
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predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné 

plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú ob-

ranu. 

Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funk-

čnej plochy. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 zariadenia administratívy, správy a riadenia 

 zariadenia školstva 

 zariadenia kultúry 

 zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, 

 zariadenia cirkví 

 zariadenia verejného stravovania, služieb a obchodu 

prípustné 

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

 integrované zariadenia občianskej vybavenosti 

 zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie 

 zeleň líniovú a plošnú 

 vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti slúžiace obsluhe územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 bývanie v rozsahu do 30% celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy 

 zariadenia športu, telovýchovy a voľného času 

 ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

 účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

 zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych 

odpadov 

 s obsahom škodlivín z domácností 

neprípustné 

 zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 

 bývanie v rodinných domoch 

 bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 

 autokempingy 

 areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 
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 skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 

 stavby na individuálnu rekreáciu 

 zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

ÚZEMIA ŠPORTU - 401 šport, telovýchova a voľný čas 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia prevažne areálového charakteru s využitím pre šport a telesnú výchovu tvorené krytými športo-

vými zariadeniami, športovými otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými zariadeniami športu slú-

žiacimi pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport a územia slúžiace športovým 

aktivitám vo voľnom čase. Súčasťou územia je dopravné a technické vybavenie a plochy líniovej a plošnej 

zelene. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 kryté a otvorené ihriská, zariadenia a areály športu, telovýchovy a voľného času 

prípustné 

 špecifické športové zariadenia jazdeckého, cyklistického, motoristického, vodáckeho, leteckého, 

 modelárskeho športu, zimných športov a iné 

 zeleň líniovú a plošnú 

 vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré neprekročia 10% z funkčnej plochy 

 byty v objektoch funkcie– služobné byty 

neprípustné 

 bývanie okrem prípustného v obmedzenom rozsahu 

 areálové zariadenia občianskej vybavenosti 

 zariadenia a areály výroby 

 skladové areály, distribučné centrá a logistické parky 

 stavby na individuálnu rekreáciu 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

 zariadenia odpadového hospodárstva 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkcio 
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ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - 501 zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti 

v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom na vytváranie mest-

ského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia centier 

a mestských tried. 

Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho mesta 

málopodlažná zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch nadzemnej časti 

zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým ako vstavané za-

riadenia v polyfunkčných objektoch. 

Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, ga-

ráže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti 

prípustné 

 bytové domy 

 zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia centier a mest-

ských tried: 

 zariadenia administratívy, správy a riadenia 

 zariadenia kultúry a zábavy 

 zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 

 ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

 zariadenia verejného stravovania 

 zariadenia obchodu a služieb 

 zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti 

 zariadenia školstva, vedy a výskumu 

 zeleň líniovú a plošnú 

 vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 rodinné domy 

 zariadenia športu 

 účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 
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 zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie 

 zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych 

odpadov s obsahom škodlivín z domácnosti 

neprípustné 

 zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 

 areálové zariadenia občianskej vybavenosti s vysokou koncentráciou osôb a nárokmi na obsluhu 

územia 

 zariadenia veľkoobchodu 

 autokempingy 

 areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

 skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 

 stavby na individuálnu rekreáciu 

 zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

ÚZEMIA TECHNICKEJ VYBAVENOSTI - 601 vodné hospodárstvo 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia určené pre umiestňovanie stavieb a zariadení vodného hospodárstva. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 vodné zdroje 

 vodojemy 

 čerpacie stanice 

 čističky odpadových vôd 

 dažďové nádrže 

 vodné diela 

 úpravne vôd 

 chlórovne 

 prepojovacie objekty 

prípustné 

 objekty v súlade so zákonom o vodách 

 zeleň líniovú a plošnú 

 zeleň ochrannú a izolačnú 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
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 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 prevádzkové zariadenia a areály prevádzkovateľov 

 byty v objektoch funkcie – služobné byty 

neprípustné 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

ÚZEMIA VODNÝCH PLÔCH A TOKOV - 901 vodné plochy a toky 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace pre umiestňovanie prirodzených a umelých vodných plôch s využitím na plavebné, hospo-

dárske, ochranné, ekostabilizačné, krajinotvorné a rekreačné účely. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 vodné plochy a vodné toky ako výrazné krajinné prvky 

 vodné plochy a vodné toky na vodohospodárske využitie ako zdroje vody, recipienty, na odvádza-

nie 

 prívalových vôd a povodňových prietokov 

prípustné 

 zariadenia pre vodnú dopravu a hydroenergetické využitie 

 stavby a zariadenia slúžiace pre ochranu a využívanie vodných zdrojov 

 stavby a zariadenia slúžiace na protipovodňovú ochranu 

 vodné športy a rekreácia 

 zariadenia na chov rýb, rybárstvo 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 zariadenia pre správu tokov 

 zariadenia na ťažbu štrkov a pieskov 

 plávajúce stravovacie zariadenia zakotvené, vyviazané 

 plávajúce ubytovacie zariadenia cestovného ruchu zakotvené, vyviazané 

 plávajúce zariadenia pre rekreáciu zakotvené, vyviazané 

 plávajúce drobné zariadenia občianskej vybavenosti zakotvené, vyviazané 

 plávajúce zariadenia na pristávanie plavidiel – prístavné pontóny 

 prístavné móla 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 



30 
 

neprípustné 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

ÚZEMIA PRÍRODNEJ ZELENE - 1002 krajinná zeleň 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia vegetácie predovšetkým v poľnohospodárskej krajine slúžiace na rozčlenenie veľkých plôch poľno-

hospodárskej pôdy, ako ochrana pred vetrom, sprievodná zeleň vodných tokov a ciest v krajine. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 krajinná vegetácia plniaca krajinotvorné a ekostabilizačné funkcie 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä: 

 zeleň líniovú a plošnú (stromoradia, remízky) 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä : 

 drobné zariadenia pre vedecko - výskumné účely 

 pobytové lúky 

 náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

neprípustné 

Neprípustné je umiestňovať najmä: 

 všetky formy bývania 

 všetky druhy zariadení obchodu 

 ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

 - všetky druhy zariadení kultúry a cirkví, administratívy, školstva, zdravotníctva, sociálnej starostli-

vosti 

 zariadenia výroby priemyselnej a poľnohospodárskej 

 zariadenia služieb, skladového hospodárstva, stavebníctva 

 areálové a kryté zariadenia športu 

 zariadenia odpadového hospodárstva 

 diaľničné odpočívadlá, ČSPH, parkinggaráže 
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 - stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

ÚZEMIA PRÍRODNEJ ZELENE - 1003 rekreácia v prírodnom prostredí 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace oddychu a pohybu v prírode a športové aktivity v prírodnom prostredí, ktoré podstatne 

nenarušujú prírodný charakter územia. Rekreačné priestory v prírodnom zázemí mesta a vodné plochy pre 

rekreáciu s drobnými zariadeniami občianskej vybavenosti pre obsluhu územia. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

Prírodné prostredie: 

 zeleň líniová a plošná 

 les 

 vodné plochy pre rekreáciu 

 rekreačno-oddychové prírodné areály 

 pobytové lúky 

prípustné 

 náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy 

 krajinná a ekostabilizačná zeleň 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou 

 autokempingy 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

neprípustné 

Neprípustné je umiestňovať najmä: 

 všetky formy bývania 

 všetky druhy zariadení obchodu 

 ubytovacie zariadenia cestovného ruchu okrem autokempingov 

 všetky druhy zariadení kultúry a cirkví, administratívy, školstva, zdravotníctva, sociálnej starostli-

vosti 

 zariadenia výroby priemyselnej a poľnohospodárskej 

 zariadenia služieb, skladového hospodárstva, stavebníctva 

 areálové a kryté zariadenia športu 
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 zariadenia odpadového hospodárstva 

 diaľničné odpočívadlá, ČSPH 

 ostatné stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE 1110 - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene, ale aj plochy zelene s úpravou lesoparkového charakteru. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 parky 

 sadovnícka plošná a líniová zeleň 

 lesoparkové úpravy 

prípustné 

 vodné plochy 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 pobytové lúky 

 ihriská a hracie plochy 

 drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou 

 náučne chodníky, turistické a cyklistické trasy 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

neprípustné 

 parkinggaráže nad terénom 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE - 1120 vyhradená zeleň 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia zelene botanických a zoologických záhrad, arborét, zelene cintorínov a urnových hájov. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 areálová zeleň 

 plošná a líniová zeleň 
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 botanické záhrady 

 arboréta 

 zoologické záhrady 

 cintoríny, urnové háje 

prípustné 

 zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 vodné plochy v plochách zelene 

 les 

 zeleň krajinnú a ekostabilizačnú 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

neprípustné 

 parkinggaráže nad terénom 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

ÚZEMIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ ZELENE A PÔDY-1203 záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžia pre pestovanie rastlín a rekreáciu v záhradách, záhradkárskych a chatových osadách. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 záhrady 

 stavby pre individuálnu rekreáciu 

prípustné 

 zeleň líniovú a plošnú, 

 zeleň krajinnú a ekostabilizačnú, 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou, 

 vodné plochy a nádrže, 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, 

 kompostárne viazané na funkciu, 
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 zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych 

odpadov s obsahom škodlivín z domácností 

neprípustné 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

ÚZEMIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ ZELENE A PÔDY - 1204 trvalé trávne porasty 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia špecifických plôch poľnohospodársky využívanej pôdy porastené trávami, prevažne kosené alebo 

spásané. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 lúky a pasienky 

prípustné 

 zeleň krajinnú a ekostabilizačnú 

 rozptýlenú krajinnú vegetácia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 pobytové lúky 

 turistické trasy, cyklistické trasy 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

 zariadenia a vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

neprípustné 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

INUNDAČNÉ ÚZEMIE - 1300 inundačné územie 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Inundačné územie je územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, vymedzené 

záplavovou čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne vodného stavu, ktoré upravuje možnosti 

konkrétneho funkčného využitia územia. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 
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 plynulé odvádzanie veľkých povodňových prietokov ako aj odchodu ľadov 

prípustné 

 stavby a zariadenia v zmysle zákona o ochrane pred povodňami 

 zeleň vodných tokov nebrániaca odtoku povodňových prietokov 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu inundačného územia 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 stavby a zariadenia stanoveného konkrétneho funkčného využitia územia 

neprípustné 

stavby a zariadenia v rozpore so zákonom o ochrane pred povodňami 

C7 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia 

7.1 Automobilová doprava a komunikačná sieť 

 riešiť vybudovanie novej zbernej komunikácie FT B2, ktorá bude predĺžením Eisnerovej kolmo na 

cestu II/505, ďalej bude vedená ponad diaľnicu D2 a bude ukončená križovatkou s cestou I/2, 

 riešiť predĺženie Saratovskej ulice (Dúbravka) ako zberná komunikácia FT B2 smerom na novú 

zbernú komunikáciu FT B2 (predĺženie Eisnerovej) v strede s električkovou traťou, ktorá bude po-

kračovať až k ŽST Devínska Nová Ves, s predpokladaným peším prepojením plánovaných zastávok 

s riešeným územím 

 

Limity využitia územia predstavujú súbor právnych predpisov (zákony, vyhlášky a pod.) a noriem tvoriacich 

obmedzenia rozvoja v územia. Ich účelom je zabezpečiť ochranu pamiatok, prírody zložiek životného pro-

stredia a systémov dopravnej a technickej infraštruktúry. 

Do riešeného územia zasahujú limity viažuce sa na zariadenia technickej infraštruktúry, ochrany pamiat-

kového fondu, ochrany prírody, vodných tokov, povodňového rizika 

Z existujúcich ochranných a bezpečnostných pásiem zasahujú pásma zariadení elektrizačnej sústavy (VN 

22 kV), plynárenských zariadení (vedenia stredotlakého plynu) vodovodných zariadení, ochranné pásmo 

vodných tokov. 

Ochranné pásma zariadení elektrizačnej sústavy určuje Zákon 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene nie-

ktorých zákonov. 
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 nevhodné umiestnenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré sú v kolízii so zeleňou a nerešpektujú 

normované vodorovné vzdialenosti medzi súbežnými podzemnými vedeniami. 

 Vzdušné vedenie časti NN rozvodov verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu. 

 Niveleta cesty v časti ulice sa nachádza nad niveletou pôvodných dvorov a domov. 

 Dominantné pôsobenie sídliska ako pozadia historickej štruktúry obce,  

 Chýbajúca kanalizácia na východnej strane v časti Istrijskej ul. 

 Chýbajúce prvky protipovodňovej ochrany rieky Moravy spôsobujúce zaplavovanie záhrad v zá-

padnej časti riešeného územia, 

 

 ochranné pásmo NKP nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok: 

 kostola Ducha svätého 

 usadlosti na Námestí 6. apríla č. 4, 

 ľudových domov: 

 na Námestí 6. apríla 13 

 na Námestí 6. apríla 15 

 na Želiarskej ul. č. 6 

 a pomníka padlých 

 ochranné pásmo cintorína 

 ochranné pásmo vodohospodársky významného toku Mláka  

 ochranné pásmo železnice, 

 ochranné pásma verejných vodovodov a kanalizácií 

 

 chránené územia: Chránený areál Devínske alúvium Moravy (v dotyku),  

 územia NATURA 2000: SKCHVU016 Záhorské Pomoravie (v dotyku), SKUEV0280 Rieka Morava 

(vzd. 200 m) a SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy (vzd. 100 m) 

 z mysle ÚPN-R BSK prvky RÚSES - NRBc 1 Dolnomoravská niva (v dotyku), NRBk II. Alúvium Moravy 

(vzd. 200 m) a RBk III. Stará mláka s prítokmi 

 Ramsarská lokalita Alúvium Moravy (v dotyku) 

 intaktné plochy zelene (bloky A1, B3, B6, B7) 

 krajinná zeleň v inundačnom území rieky Morava 

 vodohospodársky významné toky Morava a Mláka 

 ochranné pásmo vodohospodársky významných tokov Mláka a Morava 10 m obojstranne 
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Hmotovo-priestorová štruktúra CMZ  

Hmotovo-priestorovú štruktúru vymedzeného územia CMZ Devínska Nová Ves možno charakterizovať ako 

formu heterogénneho spôsobu zástavby pozostávajúci z viacerých typologických druhov zástavby, ktoré 

sú v pôdoryse jasne čitateľné.  Diferencovaný spôsob zástavby vyplýva najmä z lokalizácie HBV v mestskej 

časti, ktorá v 2. polovici 20. storočia spôsobila zmenu celkovej štruktúry MČ. 

Homogénna zástavba bola sústredená v jadre MČ pozdĺž kompozičnej osi pôvodnej obce  – Istrijskej ulice, 

s uzatvorenými blokmi kompaktnej radovej zástavby vidieckeho charakteru, ktoré boli vymedzené sústa-

vou priečnych ulíc (Na Mýte, Uhrovecká, Eisnerova, Novoveská, Na kaštieli, Vápencová, Na vyhliadke 

a pod.), v južnej časti vo vidlicovom tvare (Nám. 6. Apríla ulica Slovinec ).  

Po asanácii časti zástavby v centre bývalej obce a následnej výstavbe komplexnej bytovej výstavby Devín-

ska Nová Ves Stred realizovanej v rokoch 1982 – 1989 (pôvodný koncept zástavby nebol v plnom rozsahu 

realizovaný) sa prakticky do centra dostala nekompaktná rozvoľnená zástavba veľkoobjemovej zástavby, 

spojená s vysokým stupňom monofunkčnosti a zastúpením značných plôch zelene, bez koncepčného rie-

šenia. 

Do južnej časti vymedzeného územia CMZ zasahuje časť realizovanej komplexnej bytovej zástavby sídlisk 

Kostolné a Podhorské, ktorá je súčasťou veľkoobjemovej zástavby, prezentovanej vysokým stupňom mo-

nofunkčnosti s dominantnou funkciou bývania. 

Pôdorysná osnova 

Pôdorysná osnova CMZ a zároveň mestskej časti sa odvíja od historicky založenej kompozičnej osi v polud-

níkovom smere pôvodnej obce Devínska Nová Ves, ktorú prezentuje Istrijská ulica. Jej horný - južný koniec 

je ukončený malým námestíčkom – verejným priestorom, z ktorého sa rozvetvujú ďalšie 3 cesty (smer 

Devín, Lamač a kopec Sandberg. Severným smerom pokračuje nosná os pôdorysnej osnovy do časti Koló-

nia. 
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Pretože smerom k rieke Morave bol vzhľadom na limity vyplývajúce z možného ohrozenia územia povod-

ňami výrazný rozvoj obce nemysliteľný, obec sa rozširovala severným a východným smerom, dominant-

nými sa stávajú ulice Na grbe, Novoveská, Na vyhliadke atď. Rozhodujúcim negatívnym prvkom v rozvoji 

urbanistickej štruktúry pôvodnej obce bol zásah, pri ktorom bola asanovaná významná časť historickej zá-

stavby obce. Na uvoľnenom priestranstve a priľahlom území boli postavené v 70 – 80 tych rokoch minulého 

storočia sídliská – Podhorské, Kostolné a Sídlisko Stred. Komunikačnú kostru riešeného územia tvorí sys-

tém prevažne priečnych prepojení na nosnú kompozičnú os – Istrijskú ulicu. 

Ťažisková časť pôvodnej obce vymedzená Istrijskou ulicou, možno charakterizovať ako jednocestnú uli-

covku, ktorá je formovaná ako typická vidiecka ulica bez identifikovateľných výrazných verejných prie-

stranstiev. Rovnako verejné priestranstvá sú ťažko čitateľné aj v novej urbanistickej štruktúre, vzhľadom 

na ich nekomplexnú realizáciu, alebo zmenu pôvodného konceptu, pričom absolútne chýbajú vzájomné 

väzby s usmernením pešieho pohybu. 

Z hľadiska identifikácie, obnovy a tvorby verejných priestorov s prevahou pešieho pohybu možno vychá-

dzať z nasledovných daností: 

 Línia Istrijskej ulice  

 Priestor pred objektom dátového centra 

 Priestor v krížení troch ulíc – Nám. 6. apríla 

 Námestie Jána Kostru 

 Na mýte v dotyku s mostom slobody 

 Priestor v krížení ulíc Na grbe a Ivana Bukovčana 

Podlažnosť 

Výšková hladina pôvodnej zástavby sa v priestoroch koncentrovaných pozdĺž hlavnej kompozičnej osi – 

Istrijskej ulice pohybuje v rozmedzí 1-2 podlažných objektov. Druhý typ zástavby prezentuje novšia zá-

stavba realizovaná v cca 60 – 70 rokoch min. storočia s výškou obytnej zástavby do 4NP a nová zástavba 

bytových domov 4 NP – 5 NP. Do južnej časti riešeného územia zasahuje časť zástavby bytových domoch - 

sídlisko Kostolné, v objektoch do 8 NP (parter tvoria zariadenia občianskej vybavenosti). Výškovými domi-

nantami v riešenom území sú 8 podlažné objekty bytových domov (ako aj objekty sídliska Podhorské), 

ktorých dominancia potiera pôvodné historicky založené kompozičné princípy zhmotnené v štruktúre 

okolo kostola Ducha Svätého postaveného na vŕšku. 

Strešná krajina 

Strešnú krajinu územia zóny možno podľa charakteru rozdeliť na dve resp. tri skupiny. Členenie vyplýva 

z doby, v ktorej sa realizovala zástavba. Pôvodná časť obce prezentovaná v línii Istrijskej ulice, ulice Slovi-

nec, Námestie 6. Apríla, Želiarska a Prímoravská ulica, ktoré sú zastrešené jednak šikmými sedlovými stre-

chami, s hrebeňom kolmým na ulicu, alebo v prípade krížneho (uhlový) domu, ktorý vznikol prístavbou 

miestnosti a prejazdu k pôvodnému štítovému domu na uličnej čiare, rovnobežne s uličnou čiarou. Súčas-

ťou niektorých striech pôvodnej zástavby sú vikiere. 
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Druhý typ strešnej krajiny je charakteristický pre 20. storočie, kde sa používala pre rodinnú zástavbu sed-

lová aj valbová aj ploché strechy (Na vyhliadke, Piesková a pod.) 

Tretí typ predstavuje zastrešenie plochými strechami, ktoré je charakteristické pre panelovú zástavbu re-

alizovanú v druhej polovici v 20. storočia. 

 

Vo vymedzenom území CMZ, vzhľadom na jej historický vývoj a pôvodný charakter (centrum bývalej obce), 

možno identifikovať klasické priestory obce s pôvodnou vidieckou štruktúrou. Po pričlenení Devínskej No-

vej Vsi k mestu Bratislava (1972), možno badať vplyvy procesu zrastania priľahlých obcí s mestom, ktoré 

sa prejavili zmenou urbanistickej štruktúry MČ.  

Územie CMZ možno vnímať ako tzv. zmiešané územie s pochopiteľným prelínaním obytnej funkcie so za-

riadeniami občianskej vybavenosti obchodu, služieb, administratívy, kultúry a verejného stravovania. Z 

funkčného hľadiska je možné rozdeliť vymedzené bloky na niekoľko typov, ktoré charakterizujú prejavy 

jednak centricity a náväzných funkcií zázemia. Podľa uvedených kritérií možno územia CMZ vnímať ako:  

 Jadrové – A1 – A15 

 vnútorné – B1 – B8 

 vonkajšie – C – C8 

Rozloženie funkčného využitia blokov v území zodpovedá charakteru CMZ, kde intenzívne využívané bloky 

s vyšším podielom občianskej vybavenosti sú sústredené v centre zóny okolo hlavnej kompozičnej osi zóny 

– Istrijskej ulice, ktoré tvoria tzv. jadrové územie - bloky. S narastaním vzdialenosti od jadrového územia – 

blokov, miera podielu občianskej vybavenosti klesá.  

Včlenením hromadnej výstavby v bezprostrednej väzbe na pôvodnú štruktúru obce, možno identifikovať 

„anomálnu“ situáciu, kde v rámci novej, hromadnej výstavby sa saturujú požiadavky na zabezpečenie ob-

čianskej vybavenosti, ktoré z pochopiteľných dôvodov nie je schopná zabezpečiť pôvodná obec.  

Centrálne – jadrové priestory Devínskej Novej Vsi z hľadiska hmotovo-priestorového, ako aj funkčného si 

zachovali svoje typické znaky a výrazy, kde veľký podiel obytných objektov  pôvodnej zástavby disponoval 

obytnou časťou a obchodným priestorom. V 90.-tych minulého storočia, vplyvom obnovy komerčného 

sektora, možno badať vzostup komerčných aktivít, ktoré sa prejavujú kombinovaním obytnej funkcie so 

zariadeniami základnej, resp. vyššej občianskej vybavenosti. Funkčné využitie hlavne parteru, dvorovej 

časti objektov na verejné ako aj komerčné aktivity prispieva k ich výraznému zatraktívneniu. 

Centrálnu mestskú zónu Devínska Nová Ves možno z hľadiska zastúpenia jednotlivých základných funk-

čných zložiek charakterizovať nasledovne: 

Funkcia bývania 

Je v CMZ reprezentovaná troma základnými typmi obytných objektov: 

1. TYP 
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Ide o typ zástavby s pôvodnými objektmi rodinných domov v historickej zástavbe, prevažne 1-2 podlažné, 

v súvislej radovej zástavbe na pozdĺžnej parcele, ktorej zväčša polovičku hĺbkovej osi vypĺňa obytný trakt 

orientovaný kolmo na ulicu. V historickom jadre Devínskej Novej Vsi sa vyskytujú dve základné pôdorysné 

formy domov, vzhľadom na spôsob zástavby vo vzťahu ku komunikácií: 

1. štítový dom, t.j. dom orientovaný užšou stranou do ulice. Táto forma prevažuje v celej urba-

nistickej štruktúre pôvodnej obce. 

2. krížny dom, t.j. dom frontálne orientovaný širšou stranou do ulice. Pôvodné domy tohto typu 

sa nachádzajú napr. na Istrijskej ulici.  

2. TYP 

Nové objekty hromadnej bytovej výstavby z druhej polovice 20. storočia, ktorých výstavba riešila veľký 

nárast počtu obyvateľov. Tieto objekty, prevažne monofunkčné, pohybujúce sa v rozmedzí 4-8 podlaží sú 

zastrešené plochou strechou.  

Funkcia občianskej vybavenosti 

Funkciu občianskej vybavenosti v centrálnej mestskej zóne Devínska Nová Ves reprezentuje (popis v kap. 

6.5 Občianska vybavenosť): 

 základná obchodno-obslužná vybavenosť, lokalizovaná v rámci polyfunkčných objektov - zariade-

nia maloobchodu, služieb, verejného stravovania, a p., alebo samostatné objekty, resp. komplexy 

objektov obchodno-obslužného charakteru – Supermarket Terno (blok A14), a p. 

 vybavenosť administratívneho charakteru, lokalizovaná v rámci polyfunkčných objektov – sídla 

súkromných firiem (A4, A5), alebo samostatné administratívne objekty – sektor bankovníctva a 

poisťovníctva, budova Pošty a Slovenských Telekomunikácií (A15), a p. 

 v vybavenosť verejno-správna –Mestský úrad Mestskej časti Devínska Nová Ves (blok B4) 

 vybavenosť školská – Základná škola, Materská škola – mimo CMZ, Základná umelecká škola (blok 

A13) 

 vybavenosť cirkevná – kostol sv. Ducha (blok A1), kaplnka sv. Jána Nepomuckého Na mýte (blok 

B2), kaplnka sv. Floriána, (alebo Panny Márie) Istrijská ul., (blok A8), budova fary Istrijská 15 (blok 

A4) 

 vybavenosť kultúrna – Istra Centrum, centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie - Dom kultúry 

(A11), Knižnica (A11), Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku (A9) 

 vybavenosť zdravotníckeho charakteru – zastúpená Súkromnými ambulanciami (A10, A15), 

 vybavenosť sociálnej starostlivosti – zastúpená domom sociálnych služieb Senecio (A 14) 

Funkcia športu a rekreácie: 

v zóne je reprezentovaná najmä oddychovo-rekreačnými zariadeniami: 

 rekreačné lúky s rozptýlenou zeleňou pri toku Mláka, 

 rekreácia v prírodnom prostredí, vo vzťahu na rieku Morava 

http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=mkch_snm
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 priestory vnútroblokov, resp. medzipriestory bytových domov, využívané na športové a rekreačné 

účely 

 rekreačné plochy navrhované v zmysle ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 

Funkcia výroby 

Nie je v zóne zastúpená 

Funkcia dopravy: 

Na základe analýzy riešeného územia CMZ možno konštatovať, že jednotlivé časti územia sú dopravne 

relatívne dobre prístupné. Cyklistická a pešia doprava vzhľadom na svoju polohu v dotyku s riekou Morava 

a v susedstve s Rakúskom, ktoré má dobre vybudovanú cyklistickú sieť, má cyklistická doprava v riešenom 

území dôležitým význam. Osobitným problémom sú pešie prepojenia sídliska Kostolné s pôvodnou jadro-

vou časťou obce Devínska Nová Ves. 

Najvýraznejším problémom je nedostatok plôch statickej dopravy, ktoré sú najmä v centrálnych priesto-

roch výrazne poddimenzované. Koncepcia riešenia dopravy je podrobne popísaná v kapitole - Doprava. 

 

Ako vyplýva zo záverov doplňujúcich prieskumov a rozborov, medzi hlavné ciele riešenia CMZ patria nasle-

dovné požiadavky a potreby: 

1. Stabilizácia a kultivácia súčasnej urbanistickej štruktúry riešeného územia. 

2. Vzájomné prepojenie dvoch nesúrodých častí (pôvodnej obce a panelovej výstavby sídliska Kos-

tolné a Podhorské) 

3. Zdôraznenie cezhraničného významu územia ako vstupnej brány na Slovensko. 

4. Zakomponovanie fenoménu vodného toku a priľahlých lužných území do koncepcie riešenia úze-

mia s vytvorením podmienok pre umiestnenie rekreačného prístavu v riešenom území. 

Prevádzková štruktúra CMZ 

V súlade s hlavnými cieľmi riešenia CMZ, návrh sa orientuje na špecifikovanie, obnovu a tvorbu hierar-

chicky usporiadanej siete otvorených priestorov MČ a lineárnych prepojení (ulice, systém peších chodní-

kov a pod.), ktoré sledujú hlavné ťažiskové body ako aj rozvojové osi územia. Takto definovaný verejný 

priestor tvorí nosnú kompozičnú a organizačno-prevádzkovú kostru MČ, ktorá je rozhodujúcim prvkom pri 

tvorbe zdravého sídelného prostredia. 

Pri tvorbe sídelného verejného priestoru je vzhľadom na jeho charakter najdôležitejší aspekt väzby a ko-

munikácie s jeho bezprostredným zázemím, vymedzujúcim verejný priestor (objekty s vybavenosťou 

v rámci parteru) a prvkami tvoriacimi verejný priestor (zeleň, mobiliár a pod.), ktoré vytvárajú genius loci 

miesta. 
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Na základe zhodnotenia urbanistickej štruktúry pôvodnej zástavby, novodobej zástavby zasahujúcej do 

územia CMZ ako aj v rámci vymedzených širších vzťahov CMZ, rozvojových možností a schopnosti adapta-

bility časti priestorov a mini priestorov, boli v rámci návrhu ÚPN CMZ vytypované priestory s najväčším 

potenciálom plniť tieto funkcie. Medzi priestory tvoriace nosnú kompozičnú a organizačno-prevádzkovú 

kostru MČ patria: 

 Priestor na križovaní ulíc Istrijskej a Na mýte s väzbou na územie pred objektom Datového centra, 

ktorý má mimoriadny význam vo vzťahu na cyklomost (Rakúsko) 

 Priestor medzi nákupným centrom Terno – cintorínom – kostol sv. Ducha 

 Námestie 6. Apríla 

 Mikropriestor v krížení ulíc Na grbe a Hradištnej ulice, Ivana Bukovčana (pamätník na mieste pô-

vodného židovského cintorína), ako jeden z nosných prvkov prepojenia starej a novej časti 

Funkčná štruktúra CMZ 

Rozloženie funkcií v CMZ sleduje hierarchiu hlavných verejných priestorov a rovnomerne prechádza od 

funkcií OV, administratívy, verejného stravovania,... doplnených bývaním, k obytným častiam s menšími 

plochami OV na okraji centra. Návrh funkčného využitia podporuje verejný charakter hlavných mestských 

priestorov lokalizáciou funkcií celomestského významu, ktoré priťahujú návštevníkov a vytvárajú živé 

mestské prostredie. 

Monofunkčné bloky sú doplnené o menšie zariadenia OV, ktoré zároveň dotvárajú aj ich hmotovo-pries-

torovú štruktúru. Celé územie je dotvorené množstvom zelene, obohacujúcej ho tak i o plochy pre oddych 

a rekreáciu. 

Hmotovo-priestorová štruktúra mesta 

Hmotovo-priestorová štruktúra jadrovej časti CMZ vychádza z pôvodnej, historickej zástavby, ktorá je čias-

točne narušená vplyvom asanácií v súvislostí s výstavbou sídliska Stred, ako aj novými objektami na Istrij-

skej ulici (napr. v súčasnosti nefunkčný objekt blok A8, objekt v bloku A5) porušujúce šírkové, hĺbkové, 

hmotové a výškové parametre pôvodnej štruktúry. Z hľadiska hmotovo-priestorovej štruktúry sa výrazne 

odlišuje zástavba priľahlých sídlisk Stred, Kostolné a Podhorské, vyznačujúca sa vyššou hustotou zastava-

nosti a neurčitým ohraničením jednotlivých priestorov.  

Návrh vytvára celistvú hmotovo-priestorovú štruktúru, jasne definujúcu systém uzlových a lineárnych 

priestorov. Voľné prieluky v rámci vymedzených blokov dopĺňa zástavba a líniová zeleň. Výšková hladina 

zástavby sa pohybuje od dvoch do troch nadzemných podlaží okrem blokov A10, A14 a A15 kde výšková 

hladina presahuje tieto hodnoty.  

 

Riešené územie CMZ sa nachádza v k.ú. Devínska Nová ves, podľa platnej ÚPD – Územný plán hl. mesta SR 

Bratislavy, v znení Zmien a doplnkov, patrí do Mestskej časti Devínska Nová Ves a zasahuje do urbanistic-

kých obvodov : 231 Devínska Nová Ves, 264 – Kostolné, 263 – Podhorské – minimálna časť. 
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Na základe podrobnej analýzy priestoru CMZ, možno konštatovať, že z hľadiska veľkého rozsahu riešeného  

územie CMZ (rozloha 95, 45 ha) a hlavne z dôvodu rozmanitosti urbanistickej štruktúry a rôznorodosti 

funkčného využitia, nie je možné územie charakterizovať ako jeden celok. Podľa spoločných charakteristík 

funkčného a priestorového usporiadania jednotlivých častí CMZ, podobnej urbanistickej štruktúry a komu-

nikačnej kostry riešeného územia, a vzájomných väzieb a súvislostí, bol priestor CMZ rozdelený na menšie 

funkčno-priestorové bloky (viď schéma), ktoré boli v etape návrh korigované a upravené nasledovne: 

 A - Jadro CMZ – A1 – A15 

 B – Vnútorné jadrové pásmo B1 – B8 

 C – Vonkajšie jadrové pásmo C1 – C8 

Je charakteristická časť zóny, pre ktorú sú v záväznej časti stanovené: 

 zásady podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb 
a verejného dopravného a technického vybavenia územia, 

 zásady umiestňovania stavieb na jednotlivých pozemkoch, 

 zásady začlenenia stavieb do okolitej zástavby a do ostatnej krajiny 

Pozemok je vymedzený ako najnižšia organizačno – priestorová jednotka, ktorá môže byť zastavaná alebo 

nezastavaná nadzemnými podlažiami, na ktorú sa viaže regulácia: 

 územné vymedzenie pozemku v rámci bloku 

 spodrobnenie funkčného využitia určením prípustného (dominantného, doplnkového), prí-
pustného v obmedzenom rozsahu  a neprípustného funkčného využitia pozemku 

 určenie zastavovacích podmienok: 

 umiestnenie stavby na pozemku, v ktorom sa premietajú a spodrobňujú hlavné kompo-
zičné a priestorové prvky urbanistickej koncepcie a funkčnej charakteristiky sektoru 

 určenie polohy a výšky stavby 

 intenzita využitia pozemku: 

 IZP koeficient zastavanej plochy ako záväzné maximum 

 KZ koeficient zelene ako záväzné minimum 

 IPP index podlažných plôch ako záväzné maximum, 

 IZÚ index objemového zaťaženia územia 

 spôsob zástavby (typologický priestorový druh) 

 napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia 

 spôsob ozelenenia 

 požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 
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Tab. 2 Členenie územia CMZ Devínska Nová Ves na funkčno – priestorové bloky 

Poloha vo 
vzťahu k 
jadru 

Označenie 
bloku 

Charakteristika Funkcia (kód 
v zmysle ÚPN hl. 
mesta SR Bratislavy) 

Stabilizované/roz-
vojové (v zmysle 
ÚPN hl. mesta SR 
Bratislavy) 

A A1 špecifický charakter - cintorín 202, 1120, 1110 S 

A2 bývanie v rodinných domoch v radovej zástavbe 
alebo samostatne stojacich rodinných domoch 
a BD (Eisnerova ulica) 

102 S 

A3 bývanie v rodinných domoch v ulicovej zá-
stavbe doplnené občianskou vybavenosťou 

102 S 

A4 bývanie v rodinných domoch v radovej uličnej 
zástavbe so zariadeniami občianskej vybave-
nosti 

102 S 

A5 bývanie v rodinných domoch v radovej uličnej 
zástavbe so zariadeniami občianskej vybave-
nosti 

102 S 

A6 bývanie v rodinných domoch v radovej uličnej 
zástavbe 

102 S 

A7 bývanie v rodinných domoch 102 S 

A8 bývanie v rodinných domoch 102 S 

A9 bývanie v rodinných domoch v radovej uličnej 
zástavbe so zariadeniami občianskej vybave-
nosti 

102, 201 S 

A10 Funkcia občianskej vybavenosti  501 S 

A11 nosná funkcia občianska vybavenosť so zariade-
niami v oblasti kultúry (Istro Centrum, F Cen-
trum, Knižnica) 

501 S 

A12 bývanie v bytových domoch do 4 NP 101 S 

A13 bývanie v bytových domoch do 4 NP, s občian-
skou vybavenosťou lokálneho významu 

101, 202 S 

A14 zariadenia a plochy občianskej vybavenosti lo-
kálneho významu, bývanie v bytových domoch 
v objektoch do 8 NP 

202 S 

A15 zariadenia a plochy občianskej vybavenosti lo-
kálneho významu, bývanie v bytových domoch 
v objektoch do 15 NP 

202 S 

B B11 zeleň malopodlažnej bytovej zástavby 102 R 

B22 zeleň malopodlažnej bytovej zástavby 102 R 

B3 rekreačná lúka s rozptýlenou zeleňou 401 X R 

B4 bývanie v rodinných domoch do 2 NP 102 S 

                                                           
1 územie pod záplavou čiarou na kóte 144, 0 m n.m. je súčasťou inundačného územia. V zmysle zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane 

proti povodňami, nie je možné územie urbanizivať, bez zrealizovania protipovodňovej ochrannej línie 
2 územie pod záplavou čiarou na kóte 144, 0 m n.m. je súčasťou inundačného územia. V zmysle zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane 

pred povodňami, nie je možné územie urbanizivať, bez zrealizovania protipovodňovej ochrannej línie 
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Poloha vo 
vzťahu k 
jadru 

Označenie 
bloku 

Charakteristika Funkcia (kód 
v zmysle ÚPN hl. 
mesta SR Bratislavy) 

Stabilizované/roz-
vojové (v zmysle 
ÚPN hl. mesta SR 
Bratislavy) 

B5 bývanie v rodinných domoch do 2 NP 102 S 

B6 krajinná zeleň inundačného územia Moravy, s 
významnou ekostabilizujúcou a mikroklimatic-
kou funkciou 

901, 1002, 1003, 
1300, 601 

S 

B7 krajinná zeleň inundačného územia Moravy, s 
významnou ekostabilizujúcou a mikroklimatic-
kou funkciou 

1204, 1300 S 

 B8 bývanie v rodinných domoch do 2 NP 102 S 

C C1 rekreačná lúka s rozptýlenou zeleňou, s vý-
znamnou ekostabilizujúcou a mikroklimatickou 
funkciou 

102 B, 401 X R 

C2 bývanie v rodinných domoch do 2 NP 102, 102 B R 

C3 bývanie v rodinných domoch do 2 NP 102 S 

C4 záhradkárska osada, v súčasnosti sa transfor-
muje na trvalé bývanie 

102 R 

C5 poľnohospodársky využívané územie, neurbani-
zované   

401 X R 

C6 izolačná a ochranná zeleň 1110 S 

C7 plocha rybníka s enklávou vzrastlej zelene 901 S 

C8 poľnohospodársky využívané územie, krajinná 
zeleň inundačného územia Moravy 

1204, 1300 S 
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Jadrové územie CMZ – A1 – A15 

Blok A1 Kód 202, 1120, 1110 

Charakteristika 

 Je situovaný v južnej časti CMZ, ohraničený Eisnerovou a Hradištnou ulicou a blokom A14, o roz-

lohe 2,3 ha 

 Ide o stabilizovaný priestor, ktorý má špecifický charakter - predstavuje plochu cintorína. Domi-

nantnú funkciu bloku tvorí parková, špeciálna zeleň, ktorú možno rozdeliť do troch segmentov – 

zeleň areálu kostola Sv. Ducha, zeleň cintorína a izolačný pás zelene z južnej strany cintorína na 

Eisnerovej ulici. Základnú kostru zelene cintorína tvoria ihličnaté stromy s minimálnym zastúpením 

listnatých stromov.  

 Blok leží celý v ochrannom pásme nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (kostola Ducha 

svätého, usadlosti na Námestí 6. apríla č. 4, ľudových domov: na Námestí 6. apríla 13 a 15, na 

Želiarskej ul. č. 6 a pomníka padlých 

Návrh 

 V návrhu ÚPN CMZ sa kladie dôraz na podporu funkcie plochy ako jadra systému zelene s cieľom 

trvalej udržateľnosti zelene v zastavanom území,  

 skvalitnenie štruktúry zelene v prospech kostrových drevín vhodných do mestského prostredia 

(listnaté, veľkokorunné, geograficky pôvodné dreviny) a zvýšiť tak funkčnosť plôch zelene, 

 v návrhu sa počíta s možným peším prepojením starej a novej časti Devínskej Novej Vsi cez pa-

horok cintorína okolo r.k. kostola sv. Ducha 

 V rámci pešieho prepojenia sa navrhuje posilniť líniovou zeleňou, ktorá bude plniť orientačnú a 

estetickú funkciu. Po vonkajšom aj vnútornom obvode cintorína doplniť izolačnú zeleň s funkciou 

odizolovania rušivých faktorov (hluk, prašnosť) formou stredne vysokej krovitej vegetácie vo výš-

kovej zonácii, tak aby sa zachovali pohľady na kostol Sv. Ducha. 

 Zeleň areálu kostola Sv. Ducha doplniť o kvetinové lúky a kvitnúce trvalkové záhony a posilniť tak 

reprezentačnú a estetickú funkciu objektu.  

Blok A2 Kód 102 

Charakteristika 

 Je situovaný v južnej, časti CMZ, ktorú priestorovo uzatvára. Je ohraničený Eisnerovou a Podhor-

skou ulicou, časťou Námestia 6 apríla a ulicou Slovinec s celkovou rozlohou 3,2 ha 

 je tvorený prevažne formou kompaktnej novej zástavby, ktorá celostne vymedzuje uličný priestor 

s rôznymi šírkovými, hĺbkovými a výškovými parametrami do 2 NP. Kompaktná zástavba je čias-

točne prerušená menšími v súčasnosti nevyužitými prielukami. V časti priestoru je zachovalá pô-

vodná štruktúra zástavby (Námestie 6. Apríla a ulica Slovinec). Nosnú funkciu tvorí bývanie v ro-

dinných domoch v radovej zástavbe alebo samostatne stojacich rodinných domoch. Na Eisnerovej 

ulici sú lokalizované BD do 3 NP, kde parter tvorí občianska vybavenosť.  
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 Na Nám. 6. apríla sa nachádza významný centrálny bod parkovej zelene pri vstupe do starej časti 

Devínskej Novej Vsi. Ide o menšiu parkovo upravenú plochu, v ktorej dominuje mariánsky stĺp s 

dvomi vzrastlými lipami veľkolistými. Plocha je riešená nevhodnými druhmi drevín vysadenými bez 

koncepcie, absentuje výsadba kostrových stromov. Malá trávnatá plocha je nedostatočne udržia-

vaná. Na ploche sa nachádzajú prvky drobnej architektúry a pôvodná historická studňa.  

 Prevažná časť vymedzeného bloku je súčasťou ochranného pásma nehnuteľných národných kul-

túrnych pamiatok (kostola Ducha svätého, usadlosti na Námestí 6. apríla č. 4, ľudových domov: na 

Námestí 6. apríla 13 a 15, na Želiarskej ul. č. 6 a pomníka padlých,  

Návrh 

 Návrh ÚPN – CMZ rešpektuje polohu bloku, ktorá tvorí nástup do CMZ, so špecifickými požiadav-

kami vyplývajúcimi z podmienok vymedzeného ochranného pásma nehnuteľných národných kul-

túrnych pamiatok. Ide o zachovanie architektonických dominánt, ako aj výhľadov a priehľadov vý-

znamne určujúce individualitu MČ (Mariánsky stĺp, kostol sv. Ducha, kaplnka), 

 Návrh rešpektuje vymedzené ochranné pásmo NKP a premieta podmienky činnosti na území 

ochranného pásma do záväznej časti ÚPN – CMZ. 

 Rovnako návrh rešpektuje pôvodnú parceláciu, domy tradičného ľudového typu s menšou mierou 

pôvodných zachovaných prvkov, nenarúšajúce štruktúru sídla (napr. Slovinec 39, 70) 

 Navrhuje sa nahradiť geograficky nepôvodné výsadby ihličnatých a stálozelených drevín predzá-

hradiek na námestí 6. apríla vhodnými druhmi listnatých drevín a krov, tak aby spolu s parkovou 

plochou vznikol priestor s jednotnou koncepciou. Parkovú plochu doplniť kvetinovými výsadbami, 

s pravidelnou údržbou. Drobnú architektúru na námestí 6. apríla (dlažbu, lavičky) materiálovo 

zjednotiť, aby zodpovedala tradičnému vidieckemu duchu miesta. 

Blok A3 Kód 102 

Charakteristika 

 Je situovaný v južnej, časti CMZ, ktorú priestorovo uzatvára. Je ohraničený Námestím 6. Apríla, 

ulicou Prímoravskou, Na hrádzkach a Slovinec s rozlohou 3,36 ha 

 Časť bloku medzi Námestím 6 apríla, ulicami Slovinec a Želiarska ulica je tvorený prevažne formou 

kompaktnej zástavby, ktorá celostne vymedzuje uličný priestor so zachovalou pôvodnou štruktú-

rou zástavby, vytvárajúcou uzatvorený vnútorný priestor so samostatne stojacimi rodinnými do-

mami a prvkami zelene. Kompaktná zástavba je čiastočne narušená nevhodnými zásahmi do pô-

vodnej urbanistickej štruktúry prvkami nerešpektujúcimi historické princípy zástavby (objekt na 

Želiarskej ulici), porušujúce šírkové, hĺbkové, hmotové a výškové parametre pôvodnej štruktúry 

 Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie v rodinných domoch v ulicovej zástavbe 

doplnené občianskou vybavenosťou, 

 severná časť vymedzeného bloku ( pozdĺž Želiarskej ulice) je súčasťou ochranného pásma nehnu-

teľných národných kultúrnych pamiatok (kostola Ducha svätého, usadlosti na Námestí 6. apríla č. 

4, ľudových domov: na Námestí 6. apríla 13 a 15, na Želiarskej ul. č. 6 a pomníka padlých 
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 V území dominuje zeleň predzáhradiek so širokým druhovým zastúpením okrasných introdukova-

ných drevín doplnených o tradičné ovocné stromy. Západnú časť bloku pri ulici na Hriadkach 

pohľadovo a izolačne uzatvára trávnatá plocha zelene s nekoncepčne vysadenou skupinou  stro-

mov a krovitých skupín.  

Návrh 

 Návrh rešpektuje vymedzené ochranné pásmo NKP a premieta podmienky činnosti na území 

ochranného pásma do záväznej časti ÚPN – CMZ. 

 Návrh v rámci vymedzeného bloku rešpektuje a premieta relevantné výstupy z materiálu „Meto-

dika ochrany pamiatkových hodnôt autentického urbanizmu a ľudovej architektúry na území Pa-

miatkovej zóny Bratislava- Devínska Nová Ves (MÚOP 2002), v zmysle ktorých je potrebné chrániť 

pôvodné proporcie hlavného uličného priestoru, ako aj charakteristickú zástavbu ulice Prímorav-

ská  -  historický ťah na Devín a Nám. 6. Apríla až do hĺbky dvorov 

 Rovnako návrh rešpektuje pôvodnú parceláciu, objekty zachované v historickej podobe, s mini-

málnymi neskoršími úpravami, s najzachovanejšími detailmi, prvkami i celkovým riešením podľa 

pôvodnej regionálnej ľudovej architektúry. Tieto objekty zväčša majú zachované pôvodné kon-

štrukcie i detaily, ktoré sú umeleckohistoricky a etnograficky vysoko hodnotené. (Nám. 6. apríla 4, 

6, 8, 13, 15, Želiarska 6 a 7, 80, Prímoravská 12, ),  

 Princípom riešenia návrhu ÚPN CMZ je sledovať v území investičné zámery v dotknutom území 

s cieľom zamedzenia nevhodných zásahov do pôvodnej urbanistickej štruktúry prvkami nerešpek-

tujúcimi historické princípy zástavby  

 Návrh počíta s vyplnením prieluky pri zariadení Rolando na ulici Na hriadkach, pričom je potrebné 

rešpektovať pôvodnú urbanistickú štruktúru lokality 

 Návrh počíta v priestore medzi cestou smer Devín a ulicou Na Hriadkach so záchytným parkovis-

kom 

 Návrh uvažuje s revitalizáciou plochy zelene pri ul. Na hriadkach ako vstupný bod do Devínskej 

Novej Vsi formou výsadby menších stromov a vyššej krovitej zelene v prirodzenom nie strihanom 

tvare, s funkciou izolačnou a ochrannou. Zeleň pri navrhovanom záchytnom parkovisku riešiť for-

mou bodovej resp. líniovej vegetácie s podsadbou krovitej nízkej zelene. Pohľadovo a esteticky 

prepojiť vegetáciou navrhované záchytné parkovisko s okolitou krajinou.  

Blok A4 Kód 102 

Charakteristika 

 Je situovaný pozdĺž Istrijskej ulice a Námestie 6. Apríla, zo severu ohraničený ulicou Na mýte, zo 

západu záhradami s rozlohou 2,54 ha. 

 Blok je tvorený formou kompaktnej zástavby, ktorá jasne vymedzuje uličný priestor so zachovalou 

pôvodnou štruktúrou zástavby, vytvárajúcou ucelený uličný priestor. V kompaktnej uličnej fronte 

sa začínajú prejavovať rôzne formy zásahov, hlavne z dôvodu urbanizácie vnútorných priestorov 

záhrad.  
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 Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie v rodinných domoch v radovej uličnej 

zástavbe so zariadeniami občianskej vybavenosti. Výšková zonácia bloku nepresahuje 2 NP 

 Časť vymedzeného bloku leží v ochrannom pásme NKP: kostola Ducha svätého, usadlosti na Ná-

mestí 6. apríla č. 4, ľudových domov: na Námestí 6. apríla č. 13 a č. 15, na Želiarskej ul. č. 6, a 

pomníka padlých 

 V území dominuje súkromná zeleň predzáhradiek so širokým druhovým zastúpením okrasných in-

trodukovaných drevín  

 Uličná zeleň je zastúpená vo forme obojstranných zatrávnených zelených pásov s novou a staršou 

líniovou výsadbou doplnenou o nižšie kry. Z hľadiska štruktúry a tvaru koruny sú staršie a novo 

vysadené stromoradia rôznorodé. Staršie voľné výsadby sú v ostrom kontraste s pravidelným tva-

rom korún mladých novovysadených stromov. 

Návrh 

 V súlade s vymedzeným ochranným pásmom národných kultúrnych pamiatok sa v návrhu  

ÚPN – Z kladie dôraz na zachovanie a rešpektovanie pôvodnej urbanistickej štruktúry, vrátane pô-

vodnej mierky a proporcie zástavby ako aj jej znakových a tvaroslovných charakteristík. Rovnako 

sa presadzuje rešpektovanie pôvodných proporcií a tvar uličného priestoru s pôvodnou konfigurá-

ciou terénu, niveletou, typickým rezom komunikáciou, zeleňou, prvkami drobnej architektúry.  

 Návrh rešpektuje objekty zachované v historickej podobe, s minimálnymi neskoršími úpravami, s 

najzachovanejšími detailmi, prvkami i celkovým riešením podľa pôvodnej regionálnej ľudovej ar-

chitektúry. Tieto objekty zväčša majú zachované pôvodné konštrukcie i detaily, ktoré sú umelec-

kohistoricky a etnograficky vysoko hodnotené (Istrijská ulica objekty č.1, 31, 49, Nám. 6. Apríla 

č.13, č.15, Na mýte č.5) 

 Z toho dôvodu sa v návrhu ÚPN - Z vylučuje urbanizácia vnútorných priestorov záhrad z Istrijskej 

ulice (v súčasnosti čiastočne realizovaná), ktorá narúša pôvodnú urbanistickú ulicovú štruktúru 

vjazdami do vnútorného územia, pričom otvára priestor pre vytváranie dopravných kolízií, 

 Cieľom riešenia v návrhu ÚPN – Z je zachovať hodnoty verejného uličného priestoru, vrátane ob-

jektov a prvkov, ktoré ho ohraničujú, architektonické dominanty významne určujúce individualitu 

MČ (Mýtnica – Istrijská ulica, pamätník padlým), 

 Pri nových výsadbách stromoradí uprednostniť tradičný genofond stromov vhodný do mestského 

prostredia (odolnosť voči zimnému zasoleniu a letnému suchu), listnaté veľkokorunné stromy pred 

introdukovanými tvarovanými druhmi, výsadby stromoradí koordinovať s trasami inžinierskych 

sietí. Pri pomníku padlým v 1. a 2. svetovej vojne podporiť vhodnými výsadbami reprezentačnú 

funkciu zelene.  

Blok A5 Kód 102 

Charakteristika 

 Je situovaný pozdĺž Istrijskej ulice, medzi ulicou na Mýte a ulicou k hrádzi vrátane ulice Na kaštieli 

s rozlohou 2,68 ha 
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 Blok je tvorený formou kompaktnej zástavby, ktorá vymedzuje uličný priestor s relatívne dobre 

zachovalou pôvodnou štruktúrou, okrem zásahov ako novotvar napr. objekt Pneuservis, nevhodne 

narúšajúci hmotové, objemové a výškové princípy existujúcej zástavby. Výšková zonácia bloku ne-

presahuje 2 NP 

 V uličnej zástavbe na ulici Na mýte sa nachádza kaplnka Sv. Jána Nepomuckého 

 Z hľadiska funkčného využitia v dotknutom území sa pôvodná prevládajúca funkcia bývania po-

stupne mieša s funkciou občianskej vybavenosti so zariadeniami dennej potreby, 

 V území dominuje súkromná zeleň predzáhradiek so širokým druhovým zastúpením okrasných in-

trodukovaných drevín. 

 Uličná zeleň je zastúpená vo forme zatrávnených zelených pásov s novou a staršou výsadbou líni-

ovou výsadbou. Z hľadiska štruktúry a tvaru koruny sú staršie a novo vysadené stromoradia rôz-

norodé. Staršie voľné výsadby stromov sú v ostrom kontraste s pravidelným tvarom korún mla-

dých novovysadených drevín.  

Návrh 

 V návrh ÚPN - Z sa vylučuje urbanizácia vnútorných priestorov záhrad z Istrijskej ulice (v súčasnosti 

čiastočne realizovaná), ktorá narúša pôvodnú urbanistickú ulicovú štruktúru vjazdami do vnútor-

ného územia, pričom otvára priestor pre vytváranie dopravných kolízií, 

 Návrh rešpektuje domy s verne zachovanou fasádou a vonkajším vzhľadom, prípadne s niektorými 

význačnými detailmi (Istrijská 77, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 101, 103 a kaplnka). Vzhľad týchto domov 

spoluvytvára podstatu dochovaného historického prostredia zóny. Objekty významne dotvárajú 

celkovú štruktúru sídla a ich prípadný zánik vážne ohrozuje obraz miesta. 

 Pri nových výsadbách uličných stromoradí sa navrhuje uprednostniť tradičný genofond stromov, 

odolný voči nepriaznivým podmienkam (zasolenie, sucho) pred introdukovanými druhmi drevín. 

Nevhodné samovoľné umiestňovanie introdukovaných drevín do uličného priestoru riešiť, koncep-

tom sadových úprav uličnej zelene. Pri kaplnke Sv. Jána Nepomuckého podporiť vhodnými výsad-

bami reprezentačnú funkciu zelene. 

Blok A6 Kód 102 

Charakteristika  

 Je situovaný pozdĺž Istrijskej ulice, medzi ulicou na Mýte a ulicou k hrádzi vrátane ulice Na kaštieli 

s rozlohou 1,62 ha 

 Blok je tvorený formou kompaktnej zástavby, ktorá vymedzuje uličný priestor s relatívne dobre 

zachovalou pôvodnou štruktúrou. Výšková zonácia bloku nepresahuje 2 NP 

 Špecifickú štruktúru tvorí časť bloku Na kaštieľskej ulici, na ktorej je síce zachovalý pôvodný urba-

nistický pôdorys, aj zástavba má znaky kompakticity, ale forma a spôsob zástavby je riešený adi-

tívnym spôsobom a územie pôsobí dojmom nestability.  

 Z hľadiska funkčného využitia v dotknutom území sa pôvodná prevládajúca funkcia bývania po-

stupne mieša s funkciou občianskej vybavenosti so zariadeniami dennej potreby, 



52 
 

 V dotyku s vymedzeným blokom je v zmysle prvky RÚSES - regionálny biokoridor III. Stará mláka 

s prítokmi. 

 Zeleň je v bloku zastúpená okrasnými a úžitkovými súkromnými záhradami a plochou zelene 

v strede ulice Na kaštieli vymedzenou ako samostatný ostrovček s trávnikom s neusporiadanou 

krovitou a stromovou vegetáciou. 

Návrh 

 návrh ÚPN - Z vylučuje urbanizácia vnútorných priestorov záhrad z Istrijskej ulice, ktorá by narú-

šala pôvodnú urbanistickú ulicovú štruktúru vjazdami do vnútorného územia, pričom otvára pries-

tor pre vytváranie dopravných kolízií, 

 Cieľom riešenia návrhu ÚPN – Z je zachovať hodnoty verejného uličného priestoru, vrátane objek-

tov a prvkov, ktoré ho ohraničujú, architektonické dominanty významne určujúce individualitu MČ  

 Návrh rešpektuje domy s verne zachovanou fasádou a vonkajším vzhľadom, prípadne s niektorými 

význačnými detailmi (Istrijská 115, 123, 125 a Na kaštieli 12). Vzhľad týchto domov spoluvytvára 

podstatu dochovaného historického prostredia zóny. Objekty významne dotvárajú celkovú štruk-

túru sídla a ich prípadný zánik vážne ohrozuje obraz miesta. 

 Zelenú plochu v strede ulice na Kaštieli sa navrhuje revitalizovať a oživiť výsadbou  tradičných kvit-

núcich stromov a krov. Spolu zo zmenou trávnatej plochy na kvetinovú lúku, vytvoriť priestor ty-

pického vidieckeho charakteru. 

Blok A7 Kód 102 

Charakteristika 

 Je ohraničený ulicou Istrijskou a Vápencovou a tokom Mláka o rozlohe 1,29 ha 

 Charakteristika zástavby – kompaktná ulicová zástavba z Istrijskej a Vápencovej ulice, so zachova-

lými prvkami pôvodnej zástavby. Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie v ro-

dinných domoch do 2 NP. Územie z Istrijskej a Vápencovej ulice predstavuje stabilizovaný priestor, 

priestor od toku Mláka tvoria záhrady. Limitom územia je ochranné pásmo vodohospodársky vý-

znamného toku Mláka 

 Vnútorný priestor bloku tvorí záhradná zeleň – okrasná aj úžitková, vrátane predzáhradok. Zo se-

vernej strany bloku sa pri toku Mláka nachádza stromoradie, vysadené v rámci revitalizácie bioko-

ridoru Mláka. Na Vápencovej a Istrijskej ulici absentuje uličná zeleň. 

Návrh 

 Z hľadiska funkčného využitia a priestorového usporiadania možno považovať blok za stabilizo-

vaný, s dôrazom na zachovanie pôvodného charakteru zástavby, verejného uličného priestoru, 

vrátane objektov a prvkov, ktoré ho ohraničujú.  

 Zeleň pri toku Mláka revitalizovať, dotvoriť kvitnúcou pobrežnou vegetáciou a trávnatými poras-

tami.  

 V kontexte s navrhovanou športovo- rekreačnou zónou v bloku C1, riešiť priestor pri toku Mláka 

ako prechádzkový oddychový priestor doplnený o prvky drobnej architektúry napr. malé drevené 

móla.  
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Blok A8 Kód 102 

Charakteristika 

 Je situovaný pozdĺž Istrijskej ulice, medzi ulicou Vápencovou a Na vyhliadke s rozlohou 2,39 ha 

 Zástavba pozdĺž Istrijskej ulice si zachovala pôvodný charakter a dojmovo pôsobí ako kompaktný 

celok. Kompaktná zástavba v nároží Istrijskej ulice a ulice Na vyhliadke je narušená defektom z 60 

– 70 rokov minulého storočia (objektom v súčasnosti bez funkčného využitia), ktorý z hľadiska 

hmotovej a objemovej skladby tvorí cudzí prvok v štruktúre.  

 Z hľadiska funkčného využitia v dotknutom území prevláda funkcia bývania. Výšková zonácia bloku 

nepresahuje 2 NP 

 V nároží Istrijskej ulice a ulice Na vyhliadke je lokalizovaný Trojičný stĺp, ktorý je potrebné rešpek-

tovať 

 Vnútorný priestor bloku tvorí okrasná aj úžitková zeleň , vrátane predzáhradiek.  

Návrh 

 Z hľadiska funkčného využitia a priestorového usporiadania možno považovať za stabilizovaný, 

s dôrazom na zachovanie pôvodného charakteru zástavby, verejného uličného priestoru, vrátane 

objektov a prvkov, ktoré ho ohraničujú.  

 V návrhu sa počíta so zakomponovaním v súčasnosti nefunkčného objektu v nároží Istrijskej ulice 

a ulice Na vyhliadke, pričom pre overenie možnosti úprav objektu bude potrebné hľadať optimálne 

riešenie, ktoré preverí pôsobenie objektu na okolitú zástavbu, typ zastrešenia, s dôrazom na 

ochranu pamiatkových hodnôt v území.  

 Návrh rešpektuje domy s verne zachovanou fasádou a vonkajším vzhľadom, prípadne s niektorými 

význačnými detailmi (Istrijská 90 a 102). Vzhľad týchto domov spoluvytvára podstatu dochova-

ného historického prostredia zóny. Objekty významne dotvárajú celkovú  štruktúru sídla a ich prí-

padný zánik vážne ohrozuje obraz miesta. 

 Návrh počíta s peším prepojením ako pokračovanie ulice Na grbe smerom k toku Mláka 

 Pri výsadbe drevín v predzáhradkách používať geograficky pôvodné druhy v minimálnej miere ih-

ličnaté. Plochu pod Trojičným stĺpom doplniť o letničkovú a trvalkovú výsadbu, podporiť reprezen-

tatívny charakter zelene. Podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s tech-

nickými obmedzeniami, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu. 

Blok A9 Kód 102, 201 

Charakteristika 

 Je situovaný pozdĺž Istrijskej ulice, medzi Novoveskou ulicou a Na vyhliadke, s rozlohou 1,59 ha. 

Blok je tvorený formou kompaktnej zástavby, ktorá vymedzuje uličný priestor s čiastočne zacho-

valou pôvodnou štruktúrou zástavby. V relatívne kompaktnej uličnej fronte sa prejavujú necitlivé 

zásahy do pôvodnej urbanistickej štruktúry, hlavne z dôvodu urbanizácie vnútorných priestorov 

záhrad, ktoré vnášajú cudzie a chaotizujúce prvky do existujúcej štruktúry. Transformácia územia 

touto formou zásahov je problematická a nežiadúca  
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 Z hľadiska funkčného využitia v dotknutom území sa pôvodná, prevládajúca funkcia bývania po-

stupne transformuje na funkciu občianskej vybavenosti so zariadeniami dennej potreby. Výšková 

zonácia bloku nepresahuje 2 NP 

 Vnútorný priestor bloku tvorí záhradná zeleň – okrasná aj úžitková, vrátane predzáhradiek. Uličný 

priestor od Istrijskej ulice je jasne vymedzený plochami uličnej zelene, ktorá je tvorená nespojitým 

zatrávneným pásom s ojedinelými jedincami vzrastlých stromov. Pred Múzeom kultúry Chorvátov 

na Slovensku ako aj v samotnom areáli nie je doriešená, nachádza sa tu zatrávnená plocha bez 

výsadby stromov a kríkov. Táto úprava je nedostatočná a mala by mať reprezentačný charakter. 

Návrh 

 V súlade s dokumentom „Metodika ochrany pamiatkových hodnôt autentického urbanizmu a ľu-

dovej architektúry na území Pamiatkovej zóny Bratislava- Devínska Nová Ves (MÚOP 2002), sa 

kladie dôraz na zachovanie a rešpektovanie pôvodnej urbanistickej štruktúry, vrátane pôvodnej 

mierky a proporcie zástavby ako aj jej znakových a tvaroslovných charakteristík. Rovnako sa pre-

sadzuje rešpektovanie pôvodných proporcií a tvar uličného priestoru s pôvodnou konfiguráciou 

terénu, niveletou, typickým rezom komunikáciou, zeleňou, prvkami drobnej architektúry.  

 Návrh rešpektuje domy s verne zachovanou fasádou a vonkajším vzhľadom, prípadne s niektorými 

význačnými detailmi ( napr. Istrijská 56, 58, 54, atď. ). Vzhľad týchto domov spoluvytvára podstatu 

dochovaného historického prostredia zóny. Objekty významne dotvárajú celkovú  štruktúru sídla 

a ich prípadný zánik vážne ohrozuje obraz miesta. 

 Vzhľadom na bezkoncepčnú urbanizáciu vnútorných priestorov záhrad, návrh ÚPN Z pre potreby 

regulácie tohto územia navrhuje takú formu zástavby, ktorá zaručí zachovanie hodnôt verejného 

uličného priestoru, vrátane objektov a prvkov, ktoré ho ohraničujú. V rámci vnútrobloku sa počíta 

zabezpečiť dopravný vstup do územia cez jestvujúcu prieluku pri zariadení reštaurácie, pričom 

v priečelí sa vytvorí vizuálne prekrytie s navodením vnímania priečelia ako jedného celku. Vo vnú-

tornom priestore sa počíta s umiestnením 5 samostatne stojacich RD, s max výškou 2NP. Architek-

tonické stvárnenie navrhovaných objektov rodinných domov musí korešpondovať s mierkou exis-

tujúcej zástavby (hmota, výška, objem). 

 Návrh sa orientuje na estetické a reprezentatívne dotvorenie plochy zelene pri múzeu Kultúry 

Chorvátov, vnútorné nádvorie múzea riešiť v kontexte s navrhovaným amfiteátrom. Pri nových vý-

sadbách  uličných stromoradí uprednostniť tradičný genofond stromov, odolný voči  nepriaznivým 

podmienkam (zasolenie, sucho) pred introdukovanými druhmi drevín v súlade s technickými ob-

medzeniami. Pri výsadbe drevín v predzáhradkách používať geograficky pôvodné druhy v zmysle 

potenciálnej prirodzenej vegetácie, v minimálnej miere ihličnaté  

Blok A10 Kód 501 

Charakteristika 

 Je situovaný pozdĺž Istrijskej ulice o rozlohe 1,56 ha 

 Blok je situovaný na asanovanej pôvodnej zástavbe. Časť územia bloku od Novoveskej ulice, pred 

objektom Datového centra bol súčasťou komplexnej bytovej výstavby Devínska Nová Ves Stred 
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realizovanej v rokoch 1982 – 1989, pričom v dotknutom území nebola výstavba realizovaná v pl-

nom rozsahu. Objekt Datového centra dominuje priestoru, pričom svojim hmotovým, objemových 

a výtvarným stvárnením narúša urbanistickú a priestorovú štruktúru a pôsobí rušivým dojmom  

 Hmoty zelene pred budovou dátového centra výrazne absentujú, výsadby sú riešené formou ne-

koncepčnej výsadby stromov s trávnikom. Plocha spĺňa v súčasnosti len transportnú funkciu pešej 

komunikácie. Pre bytovými domami absentuje uličná zeleň. 

Návrh 

 Vzhľadom na ťažiskovú polohu bloku v jadre CMZ sa v návrhu CMZ počíta na asanovaných plo-

chách doplniť novou štruktúrou, ktorej cieľom je eliminovať negatívne vizuálne pohľady na objekt 

Datového centra, uzatvoriť blok zo strany Istrijskej a Novoveskej ulice princípom rešpektovania 

línie uličnej čiary kopírujúcej úrovňovú líniu HBV sídliska Stred. Navrhnuté objekty dotvoria uce-

lené pôsobenie okolitých blokov a vytvoria plynulý prechod medzi historickou a modernou zástav-

bou. Výška budov sa pohybuje v rozmedzí 2-3 NP. 

 Návrh ráta s využitím objektov pre zariadenia OV komerčného charakteru v parteri a administra-

tívne priestory vo vyšších podlažiach, resp. na bývanie. 

 Cieľom riešenia je potvrdenie, obnova a zdôraznenie významu pôvodnej kompozičnej osi Devínska 

Nová Ves - Schlosshof v trase ulice Na mýte do centra obce s  vyústením do verejného priestoru 

a pokračovaním podlubím až do vnútorného priestoru CMZ s možným pokračovaním cez Kosat-

covú ulicu až po železnicu.  

 V rámci verejného priestranstva, pre zvýraznenie jeho ťažiskovej polohy počítať s objektom ob-

čianskej vybavenosti so sústredenými centrotvornými a mestotvornými prvkami, ktorý bude tvo-

riť vizuálny akcent centrálneho priestoru, doplnený drobnou architektúrou  

 Súčasťou novovytvoreného priestoru sú hromadné podzemné garáže, lokalizované pod navrhova-

nými objektami pred Datovým centrom, ktoré znížia zaťaženia územia a zjednodušia parkovanie 

návštevníkov.  

 V kontexte na ul. na Mýte budovať priestor ako urbanistický parter, vnímať ho ako polyfunkčný 

priestor pre občanov s prvkami zelene. Navrhovaný priestor zatraktívniť funkciami podporujúcimi 

jeho využitie (drobná architektúra, dočasné trhy zo stánkami, kultúrne a spoločenské akcie).  

 Návrh počíta so zvýšením zastúpenia zelene umiestnením mobilnej zelene pri bytových domoch 

na Istrijskej ulici.  

 Pre daný blok sa odporúča vypracovať podrobnejšia dokumentácia vo formou architektonickej štú-

die. 

Blok A11 Kód 501 

Charakteristika 

 Je situovaný pozdĺž Istrijskej ulice a Eisnerovej, zo severu ohraničený Uhroveckou ulicou, z vý-

chodu Hradištnou ulicou s rozlohou 0,99 ha. Časť riešeného územia leží v ochrannom pásme NKP 

 Priečelie bloku z Istrijskej ulice a nárožie s Eisnerovou ulicou je tvorené formou kompaktnej zá-

stavby, s čiastočne zachovalou pôvodnou štruktúrou.  
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 Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je občianska vybavenosť so zariadeniami v oblasti 

kultúry (Istro Centrum, F Centrum, Knižnica). Časť územia bloku z Hradištnej ulice má ťažko iden-

tifikovateľnú funkčnú náplň, v ktorej sa miešajú zariadenia technickej infraštruktúry (tepláreň), 

dopravnej infraštruktúry - súvislý blok garáži, s nie príliš vhodným umiestnením, tvoriaci negatívny 

kompozičný prvok v priestore. Výšková zonácia bloku nepresahuje 3 NP 

 Uličný priestor od Istrijskej ulice je jasne vymedzený plochami verejnej zelene. Vnútorné priestory 

dvorov sú zatrávnené so vzrastlými jedincami stromov prevažne pri budovách. Zeleň je vyhradená, 

s obmedzeným prístupom. Na rohu Istrijskej a Uhroveckej ulice sa nachádza menšia zatrávnená 

plocha zelene, ktorá s v súčasnosti plní len transportnú funkciu pešej komunikácie bez rekreač-

ného a oddychového využitia.  

Návrh 

 Návrh ÚPN – Z rešpektuje domy s verne zachovanou fasádou a vonkajším vzhľadom, prípadne s 

niektorými význačnými detailmi (napr. Istrijská 6, 4, atď. ). Vzhľad týchto domov spoluvytvára pod-

statu dochovaného historického prostredia zóny. Objekty významne dotvárajú celkovú  štruktúru 

sídla a ich prípadný zánik vážne ohrozuje obraz miesta. 

 Navrhuje sa koncepčne vyriešiť uličnú zeleň, tak aby plnila estetickú a reprezentatívnu funkciu 

pred objektami kultúrnych zariadení. Vnútorné záhrady doplniť prvkami drobnej architektúry, vy-

tvoriť príjemné oddychové miesto pre návštevníkov.  

Blok A12 Kód 101 

Charakteristika 

 Je ohraničený ulicou Hradištnou a Uhroveckou, s rozlohou 1,89 ha 

 Charakteristika zástavby - voľná zástavba solitérov, zástavba realizovaná v cca 60 – 70 rokoch min. 

storočia. Zástavba bloku nevytvára ucelený, kompaktný priestor, priestorový rámec vzniká na zá-

klade dojmovej previazanosti bodových prvkov.  

 Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie v bytových domoch do 4 NP. Územie 

predstavuje stabilizovaný, samostatne fungujúci priestor, s príslušnou vybavenosťou, plochami ze-

lene, bez koncepčného riešenia. Územie bloku je limitované ochranným pásmom NPK a ochran-

ným pásmom cintorína  

 Na rohu ulíc I. Bukovčana a Na grbe sa v rámci bloku zelene nachádza skupina náhrobných kame-

ňov, ako spomienka na pôvodný židovský cintorín. 

 Zeleň v je zastúpená vegetáciou vysadenou v období výstavy bytových domov. Výsadby sú riešené 

formou skupinovej a bodovej výsadby bez širšieho kompozičného riešenia. Veľkostné rozmery ko-

rún stromov v mnohých prípadoch tienia a zasahujú do okolitých objektov. Nové výsadby v bloku 

výrazne absentujú, individuálne výsadby obyvateľov sú nekoncepčné a nerešpektujú priestorové 

parametre pri domoch (postupné zväčšovania výšky a šírky). Miesta na komunálny odpad sú 

umiestnené na plochách zelene. 
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Návrh 

 Z hľadiska funkčného využitia a priestorového usporiadania možno považovať blok za stabilizo-

vaný, s dôrazom na zachovanie pôvodného charakteru zástavby, vrátane objektov a prvkov, ktoré 

ho ohraničujú.  

 Návrh počíta s celkovou úpravou priestoru, vrátane zelene na rohu ulíc I. Bukovčana a Na grbe so 

skupinou náhrobných kameňov, ktoré v súčasnosti nespĺňa kritéria na dôstojné miesto. Návrh uva-

žuje začleniť tento priestor do siete verejných priestranstiev MČ Devínska Nová Ves a prepojiť sie-

ťou peších prepojení. Priestor sa javí ako jeden z potenciálne najvhodnejších pre pešie prepojenie 

medzi „novou a starou“ zástavbou. 

 Návrh ÚPN CMZ počíta s humanizáciou vnútorného sídliskového priestoru formou doplnenia 

a úprav zelených parkových plôch s drobnou architektúrou, s cieľom vytvorenia priestoru pre 

tvorbu a udržiavanie spoločenských a medziľudských kontaktov (altánok na krátkodobý vonkajší 

oddych obyvateľov, lavičky a pod.). Postupnou inventarizáciou a prebierkou staršej výsadby stro-

mov následne doplniť o nové kostrové výsadby drevín, pravidelnou údržbou a rezom presvetliť 

koruny starších stromov. Zeleň spomienkového židovského cintorína vizuálne zakomponovať do 

priestoru umeleckým artefaktom a dotvoriť kvetinovou lúčkou a jarnými efemérami (biele crocusy, 

biele narcisy a pod.). V okolí nádob TKO je potrebné vybudovať prístrešky s izolačnou zeleňou, 

ktorá by vytvorila pohľadovú bariéru.  

Blok A13 Kód 101, 202 

Charakteristika 

 Je ohraničený ulicou Uhroveckou, Kalištnou a Novoveskou, s rozlohou 3,65 ha 

 Charakteristika zástavby - bloková zástavba bytových domov, zástavba realizovaná v cca 82 – 89 

rokoch min. storočia, ako súčasť obytného súboru Devínska Nová Ves Stred. Zástavba bloku vy-

tvára polouzavretý kompaktný priestor s lokalizáciou občianskej vybavenosti vo vnútornom pries-

tore (vybavenosť školstva). Statická doprava na úrovni terénu, čiastočne saturovaná v parteri, 

 Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie v bytových domoch do 4 NP, v severnej 

časti bloku 5NP. Územie predstavuje relatívne stabilizovaný, samostatne fungujúci priestor, s prí-

slušnou vybavenosťou, s plochami zelene,  

 Plochy zelene tvoria 3 veľké plochy zatrávnené plochy so skupinami aj solitérmi stromov a kríkov, 

ktoré sú sústredené pri bytových domoch. Súčasťou zelene sú aj odpočívadlá s lavičkami, trávnaté 

ihrisko a viacúčelové ihrisko s pevnou plochou a ihrisko s pieskoviskom. Zeleň je čiastočne devas-

tovaná.  

Návrh 

 Hoci blok možno považovať za stabilizovaný, v návrhu ÚPN CMZ sa v rámci tohto priestoru ráta 

s jeho humanizáciou, ktorá je založená na „poľudštení“ verejného vnútoroblokového priestoru, 

formou úprav zelene na parkovú plochu s prvkami drobnej architektúry, s cieľom podporiť vlastnú 

identitu vnútroblokového priestoru. 
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 Je potrebná revitalizácia priestoru pre nové modernejšie vyžitie obyvateľov, podporenie rekreač-

nej funkcie parkových plôch, aby ich ľudia využívali na oddych v exteriéri (altánok, letné cvičisko 

pre dospelých, prípadne doplnenie trávnatých plôch o letné drevené lehátka a pod.). Plochy je po-

trebné doplniť o originálne hracie prvky aj pre deti nad 6 r. (indiánske típí, kresliace steny, lezecké 

atrakcie- lanové preliezky a pod.). Súčasnú zeleň navrhujeme doplniť o nové kostrové výsadby 

stromov a krov.  

 Pre riešenie deficitu statickej dopravy sa v rámci tohto územia počíta s podzemnými garážami, vy-

užitím výškových daností terénu, pričom na úrovni terénu sa počíta s vybudovaním parkových 

úprav s drobnou architektúrou. Miesto, vzhľadom na svoju centrálnu polohu môže slúžiť ako pries-

tor pre oddych a relax. 

Blok A14 Kód 202 

Charakteristika 

 Je situovaný v južnej, okrajovej časti CMZ, ohraničený ulicou Ivana Bukovčana, Milana Marečka, 

Eisnerovou ulicou a priestorom cintorína, o rozlohe 3,38 ha 

 Blok je urbanisticky nesúrodý, zástavba nevytvára ucelený, kompaktný priestor, iba severná časť 

bloku pozdĺž ulice Ivana Bukovčana a Milana Marečka je tvorená polouzavretou štruktúrou zá-

stavby, ktorá vymedzuje vnútorný priestor - urbanistický interiér, celkový priestorový rámec bloku 

vzniká na základe dojmovej previazanosti existujúcich prvkov, 

 Dominujúcou funkciou sú zariadenia a plochy občianskej vybavenosti lokálneho významu, ktoré sú 

lokalizované v samostatných objektoch do 2 NP. Doplnkové plošné zastúpenie bloku tvorí funkcia 

bývania v bytových domoch v objektoch do 8 NP (parter tvoria zariadenia občianskej vybavenosti). 

Územie je zaťažené zariadeniami statickej dopravy v úrovni terénu.  

 Časť bloku leží v ochrannom pásme nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (kostola Ducha 

svätého, usadlosti na Námestí 6. apríla č. 4, ľudových domov: na Námestí 6. apríla 13 a 15, na 

Želiarskej ul. č. 6 a pomníka padlých. Časť územia bloku vo väzbe na cintorín je limitované ochran-

ným pásmo cintorína 

 Plochy zelene bloku tvorí zelene sídliska a občianskej vybavenosti. Sídliskovú zeleň tvoria zatráv-

nené plochy s výsadbami skupín aj solitérov stromov a kríkov, bez koncepčnej výsadby. Zeleň 

v areáli DSS je parkovo upravená s novými výsadbami a prvkami drobnej architektúry. Plocha 

v okolí obchodného domu je spevnená a neposkytuje priestor pre vybudovanie zelene, mobilná 

zeleň absentuje. Voľná plocha zelene medzi reťazcom a cintorínom je v súčasnosti nevyužívaná, 

plní len transportnú funkciu pešej komunikácie. Zeleň pri kaplnke neplní reprezentatívnu funkciu 

a pôsobia rušivo.  

Návrh 

 Vizuálny prejav bloku je charakterizovaný absolútne odlišnou štruktúrou, bez vzájomnej komuni-

kácie a väzby na pôvodnú urbanistickú štruktúru MČ. Hoci blok svojim charakterom, formou a výš-

kou zástavby, hmotovým stvárnením, zdanlivo nesúvisí s vymedzeným územím CMZ, v návrhu 

ÚPN CMZ sa kladie dôraz na tento priestor, ako súčasť systému verejných priestranstiev v MČ 

a hlavne na posilnenie peších prepojení s pôvodnou štruktúrou starej časti MČ.  
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 Priestor medzi cintorínom a objektom Terna sa definuje ako verejný priestor – park, s cieľom  pod-

pory humanizácie sídliskových priestorov (sídlisko Kostolné a Podhorské), ktorý je potrebné vní-

mať ako nosný spoločenský priestor pre možnosť previazania „starej a novej“ Devínskej Novej Vsi. 

Navrhovanú parkovú plochu ako aj ihrisko pri obytnom bloku oživiť prvkami drobnej architektúry 

s cieľom podporiť rekreačnú a oddychovú funkciu územia. Priestor pred obchodným domom 

v nadväznosti na blok A15 doplniť prvkami mobilnej zelene. Pri kaplnke realizovať výsadbu, ktorá 

podporí reprezentatívnu funkciu tohto miesta, a zároveň vytvorí zaujímavé „predpolie“ novej par-

kovej ploche. 

 Návrh celkového riešenia verejného priestranstva je založený na vízii vytvorenia centrálneho prie-

stranstva novej a starej časti Devínskej Novej Vsi v priestore medzi blokmi A14 a A15 – Námestie 

Jána Kostru. Vložením objektov s nižšou ľudskou mierkou vznikne plnohodnotné námestie so sús-

tredenými centrotvornými a mestotvornými prvkami. 

 Pre skultivovanie vizuálneho prejavu bloku sa v návrhu ráta s doplnením a kompozičným dotvore-

ním vhodnej urbanistickej štruktúry vo vzťahu na cintorín, ako aj vo vzťahu na obmedzenia vyplý-

vajúce z ochranného pásma NKP. Navrhovaná štruktúra je založená na vytvorení podnože pred 

hmotu objektu Terna, čím zmierni jeho dominantné hmotové pôsobenie na okolitý priestor a vy-

tvoria sa podmienky pre umiestnenie menších zariadení „ľudského merítka“ uzatvárajúce plochu 

verejného priestoru - námestia. Výška navrhovaných objektov sa pohybuje v rozmedzí 3 - 6 NP. 

 Súčasťou návrhu je riešenie deficitu statickej dopravy, formou hromadnej podzemnej garáže vyu-

žitím výškového rozdielu terénu, lokalizovanej pod úrovňou terénu navrhovaného parku – verej-

ného priestoru, s dvoma vstupmi.  

 V návrhu ÚPN CMZ sa počíta s realizáciou sanácie terasy v podnoží obytného objektu na ulici Mi-

lana Marečka, pre potreby zvýšenia kapacít parkovacích miest s celkovým počtom 53.  

 Pre daný blok, vrátane bloku A15 sa odporúča vypracovať podrobnejšia dokumentácia formou ar-

chitektonickej štúdie. 

Blok A15 Kód 202 

Charakteristika  

 Je situovaný v južnej, okrajovej časti CMZ, ohraničený Eisnerovou ulicou Milana Marečka, a Pavla 

Horova o rozlohe 0,76 ha 

 Blok je urbanisticky nesúrodý, zástavba nevytvára ucelený, kompaktný priestor, s lokalizáciou jed-

ného objektu s 15 NP so špecifickým členením, s prvými tromi podlažiami bez prepojenia - kon-

taktu s námestím s priestormi s neurčitým využitím, resp. slúžiacimi technické zabezpečenie ob-

jektu a zázemie bytových domov. 

 Hmoty zelene pred bytovým domom výrazne absentujú, výsadby sú riešené formou nekoncepčnej 

obvodovej výsadby stromov s trávnikom. Plocha spĺňa v súčasnosti len transportnú funkciu pešej 

komunikácie bez rekreačného a oddychového využitia. 

Návrh 

 Vzhľadom na ťažiskovú polohu bloku v jadre CMZ sa v návrhu CMZ počíta s previazaním blokov 

A14 a A15 v súčasnosti predelených Eisnerovou ulicou. Návrh počíta s úpravami Eisnerovej ulice, 
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vytvorením jednej úrovne – platformy formou zaregulovania režimu dopravných prúdov na Eisne-

rovej ulici 

 Súčasťou návrhu je humanizácia dotknutého územia, ktorá je založená na potrebe „zjemnenia“ 

existujúceho vizuálne prehnane robustného akcentu výškového objektu, vytvorením podnože 

pred hmotu výškového objektu, čím zmierni jeho dominantné pôsobenie na okolitý priestor  

 Predstavaním objektu podnožou o výške 3.NP s nižšou ľudskou mierkou vznikne plnohodnotné ná-

mestie so sústredenými centrotvornými a mestotvornými prvkami občianskej vybavenosti. 

 V súvislosti s navrhovanou parkovou plochou pri obchodnom dome Terno , sa navrhuje riešiť revi-

talizáciu a nové výsadby zelene tak, aby sa vytvoril funkčne, esteticky a pohľadovo previazaný  ťa-

žiskový zelený prvok v území. Na výsadbu drevín využiť aj spevnené plochy a zvýšiť podiel mobilnej 

zelene. 
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Vnútorné jadrové pásmo – B1-B8 

Blok B1 Kód 102 

Charakteristika 

 Predstavuje priestor za zástavbou na Istrijskej ulici, s rozlohou 6,95 ha 

 Plochy zelene tvorí zeleň záhrad s vysokým podielom ovocných stromov, ktorá vytvára pufračnú 

zónu medzi urbanizovaným územím a prírodným prostredím inundačného územia Moravy.  

 V území sa realizuje nežiadúca forma urbanizácie, bez koncepčného prístupu, narúšajúca štruktúru 

existujúcej zástavby z Istrijskej ulice 

Návrh 

 V ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov je územie špecifikované pre 

funkciu s kódom 102 malopodlažná bytová výstavba. Riešené územie je inundačným územím, 

ktoré je vymedzené záplavovou čiarou na kóte 144, 0 m n. m. (Balt po vyrovnaní). Z dôvodu roz-

poru s ust. § zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a na základe usmernenia Minister-

stva životného prostredia SR zn.: 4083/2014 -6.1.36425/2014 zo dňa 28. 07. 2014 sa dohodlo že 

za účelom skoordinovania právnych predpisov so záväznou časťou ÚPN mesta, ktorá je vyhlásená 

všeobecne záväzným nariadením mesta, má zákon SR vyššiu právnu silu, regulačný blok B1 sa ne-

bude urbanizovať.  

 Z hľadiska funkčného využitia a priestorového usporiadania možno považovať blok za stabilizo-

vaný, s dôrazom na zachovanie pôvodného prírodného charakteru s prevahou zastúpenia záhrad,  

 Návrh v západnej časti dotknutého územia uvažuje s vytvorením širokého koridoru, ktorý pozos-

táva z plôch zelene, promenády, cyklo a pešieho chodníka, s oddychovými miestami a zastave-

niami 

 Výsadby drevín v záhradách sa navrhuje riešiť formou tradičných ovocných stromov a úžitkových 

krov,  uprednostniť pôvodný genofond  pred introdukovanými drevinami.  

Blok B2 Kód 102 

Charakteristika 

 Predstavuje priestor za zástavbou na Istrijskej ulici, s rozlohou 6,44 ha. 

 Plochy zelene tvorí zeleň záhrad s vysokým podielom ovocných stromov, ktorá vytvára pufračnú 

zónu medzi urbanizovaným územím a prírodným prostredím inundačného územia Moravy. Časť 

územia pozdĺž toku Mláka patrí medzi prvky RÚSES - regionálny biokoridor III. Stará mláka s prí-

tokmi. Územie je pri vysokých vodách zaplavované. 

 Na ulici Na kaštieli sa nachádza menšia parkovo upravená zatrávnená plocha s voľnou výsadbou 

listnatých druhov (lipa, breza, orech) a ihličnatých druhov (jedľa, borovica).  
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Návrh 

 V ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov je územie špecifikované pre 

funkciu s kódom 102 malopodlažná bytová výstavba. Riešené územie je inundačným územím, 

ktoré je vymedzené záplavovou čiarou na kóte 144, 0 m n. m. (Balt po vyrovnaní). Z dôvodu roz-

poru s ust. § zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a na základe usmernenia Minister-

stva životného prostredia SR zn.: 4083/2014 -6.1.36425/2014 zo dňa 28. 07. 2014 sa dohodlo že 

za účelom skoordinovania právnych predpisov so záväznou časťou ÚPN mesta, ktorá je vyhlásená 

všeobecne záväzným nariadením mesta, má zákon SR vyššiu právnu silu, regulačný blok B1 sa ne-

bude urbanizovať.  

 Z hľadiska funkčného využitia a priestorového usporiadania možno považovať blok za stabilizo-

vaný, s dôrazom na zachovanie pôvodného prírodného charakteru s prevahou zastúpenia záhrad,  

 Návrh v západnej časti dotknutého územia uvažuje s vytvorením širokého koridoru, ktorý pozos-

táva z plôch zelene, promenády, cyklo a pešieho chodníka, s oddychovými miestami a zastave-

niami 

 Výsadby drevín v záhradách sa navrhuje riešiť formou tradičných ovocných stromov a úžitkových 

krov,  uprednostniť pôvodný genofond  pred introdukovanými drevinami. Uličný priestor riešiť tra-

dičnou výsadbou drevín a trvaliek podporujúcich charakter vidieckeho prostredia.  

Blok B3 Kód 401 

Charakteristika 

 Je ohraničený ulicou Vápencovou a tokom Mláka, o rozlohe 0,89 ha 

 Plochu tvorí rekreačná lúka s rozptýlenou zeleňou, situovanou prevažne v okrajových častiach. Vy-

skytujú sa tu aj náletové dreviny. Zo severnej strany bloku sa pri toku Mláka nachádza stromoradie 

vysadené v rámci revitalizácie biokoridoru Mláka. Plocha predstavuje priestor pre športové akti-

vity, ktorý je potrebné dobudovať. Plocha má významnú ekostabilizujúcu a mikroklimatickú funk-

ciu. Limitujúcim faktorom územia je ochranné pásmo vodohospodársky významného toku Mláka 

a prvky RÚSES - regionálny biokoridor III. Stará mláka s prítokmi. 

Návrh 

 V ÚPN hl. mesta SR Bratislavy je územie špecifikované ako rozvojové pre funkciu s kódom 401 

šport 

 Návrh funkčného využitia sa sústreďuje na športové a voľnočasové aktivity vo výhodnej pešej do-

stupnosti k jadru MČ s výhodnými podmienkami z hľadiska väzieb na existujúce športové zariade-

nia ako aj z hľadiska „intimity prostredia“.  

 Vzhľadom na priamu väzbu na regionálny biokoridor Stará mláka, návrh počíta s rešpektovaním 

významnej ekostabilizujúcej a mikroklimatickej funkcie dotknutého územia, s dotvorením a rozč-

lenením prostredia zeleňou ako prírodná lúka naviazaná na biokoridor Mláka. V rámci bloku je 

možné umiestniť rôzne športoviská pre mládež.  

 Vo vzťahu na funkčné využitie bloku, návrh počíta so začlenením územia do systému peších komu-

nikácií umožňujúcich ľahký a rýchly prístup k jednotlivým aktivitám MČ 
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 V návrhu sa uvažuje výsadbou dotvoriť priestor v bezprostrednom okolí navrhovanej športovej 

plochy, kompozične a esteticky ho začleniť do okolitého prostredia v nadväznosti na hydrický bio-

koridor. Po obvode areálu vysadiť vizuálnu a hlukovú bariéru vo forme izolačnej zelene 

Blok B4 Kód 102 

Charakteristika 

 Je ohraničený ulicou Na grbe, Na vyhliadke a Novoveská, s rozlohou 4,73 ha  

 Charakteristika zástavby – kompaktná ulicová zástavba, realizovaná formou samostatne stojacich 

rodinných domov. V bloku sa nachádza objekt NKP (vila Košťálka)  

 Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie v rodinných domoch do 2 NP, doplnkovú 

funkciu tvorí občianska vybavenosť (miestny úrad). Územie predstavuje stabilizovaný priestor,  

 Statická doprava na úrovni terénu ako súčasť verejných priestorov a rodinnej zástavby 

 Vnútorný priestor bloku tvorí záhradná zeleň – okrasná aj úžitková, vrátane predzáhradok. V se-

vernej časti bloku Na vyhliadke sa nachádza obojstranné stromoradie ovocných stromov. Zeleň 

v areáli Mestského úradu ako aj vile tvorí zatrávnená plocha s voľnou výsadbou stromov a kríkov, 

staršie aj novšie výsadby. Nástup do budovy je upravený obojstranným živým plotom a lavičkami. 

Pred areálom sa nachádza niekoľko vzrastlých jedincov topoľa kanadského.  

Návrh 

 V návrhu ÚPN – Z sa blok považuje za stabilizovaný priestor, s potrebou zachovať v existujúcej 

forme a výškovom prejave 

 Návrh rešpektuje dom s verne zachovanou fasádou a vonkajším vzhľadom, prípadne s niektorými 

význačnými detailmi ( Novoveská 17 – Vila Košťálka). Vzhľad týchto domov spoluvytvára podstatu 

dochovaného historického prostredia zóny. Objekty významne dotvárajú celkovú  štruktúru sídla 

a ich prípadný zánik vážne ohrozuje obraz miesta. 

 Predzáhradky pri rodinných sa odporúča riešiť tradičnou výsadbou, s minimálnym zastúpením ih-

ličnatých a introdukovaných drevín. Zeleň v areáli mestského úradu riešiť koncepčne, vysádzať 

kostrové dreviny a podporiť reprezentatívnu funkciu. 

Blok B5 Kód 102 

Charakteristika 

 Je ohraničený ulicou Kalištnou a Na grbe, s rozlohou 1,24 ha.  

 Charakteristika zástavby – kompaktná ulicová zástavba, realizovaná formou samostatne stojacich 

rodinných domov. Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie v rodinných domoch 

do 2 NP.,  

 Statická doprava na úrovni terénu ako súčasť rodinnej zástavby 

 Vnútorný priestor bloku tvorí záhradná zeleň – okrasná aj úžitková, vrátane predzáhradok. Na Ka-

lištnej ulici aj Na grbe absentuje uličná zeleň.  
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Návrh 

 V návrhu ÚPN – Z sa blok považuje za stabilizovaný priestor. 

 V rámci doplnenia siete peších prepojení sa počíta s previazaním jadra CMZ cez Kosatcovú ulicu. 

 Predzáhradky pri rodinných sa navrhuje riešiť tradičnou výsadbou, s minimálnym zastúpením ih-

ličnatých a introdukovaných drevín.  

Blok B6 Kód 901, 1300, 1002,1003, 601  

Charakteristika 

 Predstavuje priestor nadväzný na západnú hranicu vymedzenej CMZ, o rozlohe 2,82 ha 

 Plochy zelene tvorí krajinná zeleň inundačného územia Moravy. Predstavuje krajinársky a ekolo-

gicky hodnotné brehové porasty, spoločenstvá trvalých i periodických vodných plôch, lúk a sucho-

milné spoločenstvá svahov a hrádzí. Plocha má významnú ekostabilizujúcu a mikroklimatickú funk-

ciu. 

 Predstavuje inundačné územie, v dotyku sa nachádza Ramsarská lokalita Alúvium Moravy, vo 

vzdialenosti cca 100 m chránený areál Devínske alúvium Moravy a prvky RÚSES - NRBk II. Alúvium 

Moravy (cca 250 m vzd.). Blok predstavuje intaktná plocha zelene. 

Návrh 

 časť územia bloku je v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy špecifikované pre funkčné využitie rekreácia 

v prírodnom prostredí (1003). Takto špecifikované územie, ktoré je v priamej väzbe na cyklomost, 

predstavuje dôležitý ťažiskový priestor v ponímaní previazania prírodného a urbanizovaného pro-

stredia. Jeho výhodná poloha predurčuje územie na volnočasové aktivity realizované formami ná-

učných chodníkov, turistických a cyklistických trás.  

 Návrh počíta s využitím bývalého objektu vodárne (pre Technické sklo) pre potreby múzeá, s do-

plnkovými funkciami pre rekreačné účely na pri nástupe a zjazde z cyklomosta. 

 V návrhu UPN – CMZ sa uvažuje so zakomponovaním obrannej línie (systém bunkrov) do špecifi-

kovanej funkcie – rekreácie v prírodnom prostredí formou napr. pamätníka a náučného chodníka, 

ako memento doby pred rokom 1989 

 Súčasné hmoty krajinnej zelene (s minimálnym zásahom do súčasnej vegetácie za účelom zacho-

vania prírodnej identity) sa navrhuje využiť na vytvorenie  prírodného parku s pôvodnými prírod-

nými spoločenstvami) s funkciou rekreácie v prírodnom prostredí. Priestor parku je potrebné do-

plniť o prvky zvyšujúce atraktivitu miesta - napr. drevenú prechádzkovú promenádu, interaktívny 

náučný chodník pre edukáciu detí v prírode a pod.  

 V kontexte na zámer využitia bývalého technického objektu vodného zdroja na múzeum a galériu 

sa  navrhuje v parku vytvoriť exteriérový zelený protipól - dočasný letný „biodiversity art park“ 

(doplnenie prírodného prostredia o dočasné letné pavilóny, steny pre umelcov, art výstavy v prí-

rode). Takto riešený parkový priestor v spojení prírodného prostredia a prvkov umenia má vysoký 

potenciál na pritiahnutie ľudí do daného územia. 

 Výsadby riešiť vo forme pôvodných prírodných spoločenstiev (s minimálnym zásahom do súčasnej 

vegetácie) doplnených o kvetinové lúky a pôvodné krovité spoločenstvá. 
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Blok B7 Kód 1300, 1204 

Charakteristika 

 Predstavuje priestor náväzný na západnú hranicu vymedzenej CMZ, o rozlohe 4,46 ha 

 Plochy zelene tvorí krajinná zeleň inundačného územia Moravy. Predstavuje krajinársky a ekolo-

gicky hodnotné brehové porasty, spoločenstvá trvalých i periodických vodných plôch, lúk a sucho-

milné spoločenstvá svahov a hrádzí. Plocha má významnú ekostabilizujúcu a mikroklimatickú funk-

ciu.  

 Predstavuje inundačné územie, chránený areál Devínske alúvium Moravy, v dotyku -  Ramsarská 

lokalita Alúvium Moravy, prvky RÚSES - nadregionálny biokoridor I. Alúvium Moravy (cca 200 m 

vzd.), nadregionálne biocentrum 1. Dolnomoravská niva, regionálny biokoridor II. Stará mláka 

s prítokmi, územie NATURA 2000 - Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie (v dotyku). Po-

treba zachovať ochranné pásmo vodohospodársky významného toku Mláka 

Návrh 

 Časť územia bloku je v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy špecifikované pre funkčné využitie rekreácia 

v prírodnom prostredí (1003). Takto špecifikované územie, ktoré je v priamej väzbe na cyklomost, 

predstavuje dôležitý ťažiskový priestor v ponímaní previazania prírodného a urbanizovaného pro-

stredia.  

 Jeho výhodná poloha predurčuje územie na voľnočasové aktivity realizované formami náučných 

chodníkov, turistických a cyklistických trás.  

 V návrhu UPN – CMZ sa uvažuje so zakomponovaním obrannej línie (systém bunkrov) do špecifi-

kovanej funkcie – rekreácie v prírodnom prostredí formou napr. pamätníka a náučného chodníka, 

ako memento doby pred rokom 1989 

 Súčasné hmoty krajinnej zelene (s minimálnym zásahom do súčasnej vegetácie za účelom zacho-

vania prírodnej identity) sa navrhuje využiť na vytvorenie prírodného parku s pôvodnými prírod-

nými spoločenstvami) s funkciou rekreácie v prírodnom prostredí. Priestor parku je potrebné do-

plniť o prvky zvyšujúce atraktivitu miesta - napr. drevenú prechádzkovú promenádu, interaktívny 

náučný chodník pre edukáciu detí v prírode a pod. Riešiť v nadväznosti na blok B6. 

 Výsadby sa v navrhuje riešiť vo forme pôvodných prírodných spoločenstiev (s minimálnym zása-

hom do súčasnej vegetácie) doplnených o kvetinové lúky a pôvodné krovité spoločenstvá. 

  

Blok B8 Kód 102 

Charakteristika  

 Je situovaný pozdĺž ulice vedenej pri toku Mláka k hrádzi s rozlohou 1,90 ha 

 Blok je tvorený formou zástavby izolovaných objektov, ktorá má chaotický charakter realizovaný 

aditívnym spôsobom bez koncepčnej schémy. Výšková zonácia bloku nepresahuje 2 NP 

 V dotyku s vymedzeným blokom je v zmysle prvky RÚSES - regionálny biokoridor III. Stará mláka 

s prítokmi. 
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 Zeleň je v bloku zastúpená okrasnými a úžitkovými súkromnými záhradami  

Návrh 

 Z hľadiska funkčného využitia a priestorového usporiadania možno považovať blok za stabilizo-

vaný,  

 návrh ÚPN - Z neuvažuje s ďalšou urbanizáciou vnútorného priestoru bloku a plochy záhrad pone-

cháva v pôvodnej štruktúre, 
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Vonkajšie pásmo – C1-C8 

Blok C1 Kód 102, 401 

Charakteristika 

 Je ohraničený ulicou Opletalovou a tokom Mláka, s rozlohou 1,88 ha 

 Plochu tvorí rekreačná lúka s rozptýlenou zeleňou, prevažne v okrajových častiach. Vyskytujú sa 

tu aj náletové dreviny. Zo severnej strany bloku sa pri toku Mláka stromoradie, vysadené v rámci 

revitalizácie biokoridoru Mláka. Plocha predstavuje priestor pre športové aktivity, ktorý je po-

trebné dobudovať. Plocha má významnú ekostabilizujúcu a mikroklimatickú funkciu. Blok je limi-

tovaný prvkami RÚSES - regionálny biokoridor III. Stará mláka s prítokmi, ochranným pásmom vo-

dohospodársky významného toku Mláka a ochranným pásmom železnice. 

 Úpravou a presmerovaním Mlynskej ulice došlo k zmene hraníc vyšpecifikovaných rozvojových 

plôch v rámci ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, v bloku kód 401 a 102.   

Návrh 

 Návrh uvažuje s  posilnením hlavnej kompozičnej osi vedenej po Istrijskej ulici s prepojením cez 

Opletalovu ulicu na miestnu časť Kolónia. Návrh ráta s umiestnením zariadení a objektov slúžiacich 

pre rekreáciu a šport a polyfunkčného objektu, ktorý uzatvára severný roh bloku a vytvára intimitu 

vnútorného priestoru bloku. Výška objektov sa pohybuje v rozmedzí 2-3 NP 

 Funkčné využitie bloku sa sústreďuje na športové a voľnočasové aktivity so širokou škálou ihrísk, 

možnosťou doplnenia územia o kúpalisko. V priestore v dotyku s tokom Mláka sa kladie dôraz na 

prírodný charakter a hodnotu plochy - prírodná lúka naviazaná na biokoridor Mláka, s dotvorením 

a rozčlenením prostredia zeleňou. 

 Časť riešeného územia (Istrijská ulice pred podjazdom) je v zmysle záväznej špecifikovaná pre funk-

ciu 102 (malpodlažná bytová zástavba). V tomto priestore návrh ÚPN – Z uvažuje s umiestnením 

polyfunkčného objektu 

 Dopravné sprístupnenie bloku sa uvažuje prostredníctvom existujúcej komunikácie vedenej po Vá-

pencovej ulici, do regulačného bloku B3, ktorý spolu s blokom C1 z hľadiska funkčného využitia 

možno považovať za jeden celok. Návrh uvažuje s novým mostným telesom  - lávkou pre peších 

a cyklistov cez tok Mláka 

 Revitalizáciu zelene a nové výsadby sa uvažuje usporiadať tak, aby sa vytvoril esteticky a pohľa-

dovo kvalitný celok dominujúci nástupnému priestoru do mestskej časti zo severnej strany. 

 V nadväznosti na hydrický biokoridor Mláka sa navrhuje severnú časť bloku riešiť ako prechádz-

kový oddychový priestor doplnený o prvky drobnej architektúry napr. malé drevené móla. 

Blok C2 Kód 102 

Charakteristika 

 Je ohraničený ulicou Opletalovou, Istrijskou a Mlynskou a tokom Mláka o rozlohe 0,86 ha 
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 Charakteristika zástavby –ulicová zástavba z Istrijskej a Mlynskej, so zachovalými prvkami pôvod-

nej zástavby, narušená stavebnými zásahmi. Blok je limitovaný ochranným pásmom železnice 

 Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie v rodinných domoch do 2 NP. Územie z 

Istrijskej a Mlynskej ulice predstavuje polo stabilizovaný priestor,  

 Vnútorný priestor bloku tvorí záhradná zeleň – okrasná aj úžitková, vrátane predzáhradok. Uličná 

zeleň absentuje. 

Návrh 

 Územie bloku leží na hlavnej kompozičnej osi, ktorá prepája miestne časti Devínska Nová Ves a časť 

Kolónia. Vzhľadom na nástupný ťažiskový bod do Devínskej Novej Vsi od miestnych častí Volkswa-

gen, Kolónia a v širších vzťahoch zo Stupavy, návrh ÚPN CMZ počíta s doplnením a skompaktnením 

priestoru a dotvorením línie Istrijskej ulice formou uzatvorenia ťažiskovej polohy bloku hlavne 

v priestore križovatky a rybníka  

 Výsadby drevín v záhradách sa navrhuje riešiť formou tradičných ovocných stromov a úžitkových 

krov, uprednostniť pôvodný genofond pred introdukovanými drevinami. Pri občianskej vybave-

nosti sa predpokladá doplniť mobilnú zeleň. 

Blok C3 Kód 102 

Charakteristika 

 Je ohraničený Mlynskou ulicou až po teleso železnice a záhradkársku lokalitou o rozlohe 2,09 ha 

 Charakteristika zástavby – kompaktná ulicová zástavba, hlavne z Mlynskej ulice, so zachovalými 

prvkami pôvodnej zástavby. Priestor ohraničený ulicami Mlynská, Záveterná a Magnezitová svojou 

formou zástavby tvorí jeden uzavretý kompaktný celok. Blok je limitovaný ochranným pásmom 

železnice a ochranným pásmo hospodárskeho dvora 

 Z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je bývanie v rodinných domoch do 2 NP, pričom 

tvorí stabilizovaný priestor, 

 Vnútorný priestor bloku tvorí záhradná zeleň – okrasná aj úžitková, vrátane predzáhradok. Po celej 

dĺžke Záveternej ulice sa nachádza obojstranná výsadba prevažne ovocných stromov, ktoré dotvá-

rajú atmosféru ulice. Rušivo pôsobia ihličnaté dreviny, ktoré je potrebné postupne nahradiť ovoc-

nými alebo kostrovými listnatými drevinami.  

Návrh 

 V návrhu ÚPN – Z sa vzhľadom na existujúcu štruktúru a hustotu zástavby považuje blok za stabi-

lizovaný 

 Uličný priestor sa predpokladá riešiť tradičnou výsadbou drevín podporujúcich charakter vidiec-

keho prostredia.  

Blok C4 Kód 102 

Charakteristika 

 Je ohraničený Mlynskou ulicou, telesom železničnej trate a blokom C3 o rozlohe 3,03 ha 



69 
 

 Predstavuje priestor, využívaný ako záhradkárska lokalita, ktorá sa v súčasnosti transformuje na 

trvalé bývanie bez zadefinovaných regulačných princípov. Blok je limitovaný ochranným pásmo 

hospodárskeho dvora. 

 Vnútorný priestor bloku tvorí záhradná zeleň – okrasná aj úžitková, vrátane predzáhradok. V seve-

rovýchodnej časti bloku sa nachádza neupravená plocha zelene, ktorá postupne prechádza do 

pásu vzrastlej ochrannej a izolačnej zelene popri železničnej trati (bloky C6 a časť C5).  

Návrh 

 V ÚPN hl. mesta SR Bratislavy územie špecifikované pre funkciu s kódom 102 malopodlažná bytová 

výstavba 

 Vzhľadom na pretrvávajúci limit vymedzeného ochranného pásma hospodárskeho dvora, možnosť 

urbanizácie v súlade s ÚPN hl. mesta SR Bratislavy je podmienená redukciou alebo zrušením 

ochranného pásma HD. 

 Na základe uvedeného faktu, návrh ÚPN – CMZ vo vymedzenom bloku ráta s umiestnením rodin-

nej zástavby vo výhľade, resp. po zrušení OP. V priestore medzi blokom C4 a C5 sa uvažuje s ob-

služnou komunikáciou, ktorá by sprístupňovala jednak rodinnú zástavbu ako aj zariadenia športu 

v bloku C5. Navrhovanú komunikáciu sa navrhuje predĺžiť do polohy líniovej izolačnej zelene, pri-

čom sa uvažuje s možnosťou prepojenia navrhovanej komunikácie na ulicu Mlynskú, čím sa zabez-

pečí zaokruhovanie a sprístupnenie lokality z dvoch smerov. V rámci územia bloku sa navrhuje 

vnútorný dopravný systém tvorený obslužnou komunikáciou, na ktorý sa naviaže zástavba samo-

statne stojacich rodinných domov a v priestore. 

 V rámci navrhovanej zástavby bytových domov sa počíta s vytvorením verejného priestranstva, 

ktoré prepája jednotlivé bloky, doplnené drobnou architektúrou. Súčasťou priestoru sú riešené 

plochy pre statickú dopravu.  

 Pri návrhu rodinnej zástavby v priestore od Mlynskej ulice sa podľa možnosti zohľadňuje pôvodná 

parcelácia (transformácia pôvodnej záhradkárskej lokality je už v pokročilom štádiu). Vo vnútor-

nom území lokality sa síce vychádza z existujúcej parcelácie, ale návrh štruktúry zástavby má voľ-

nejšiu formu. 

 Výsadby drevín v záhradách sa navrhuje riešiť formou tradičných ovocných stromov a úžitkových 

krov,  uprednostniť pôvodný genofond pred introdukovanými drevinami. Líniovú zeleň riešiť 

v tomto priestore v tradičnom vidieckom ráze, podporiť výsadbu geograficky pôvodných drevín 

vhodných do uličného prostredia, výsadby koordinovať s trasami inžinierskych sietí.  

 Sadové úpravy verejného priestranstva pri bytových domoch sa navrhuje riešiť formou prírode 

blízkych plôch s prepojením výsadieb na ochrannú a izolačnú zeleň železnice, vhodnou druhovou 

skladbou podporiť charakter tradičného vidieckeho prostredia. Druhy stromov (šírku koruny, 

výšku v dospelosti) sa navrhuje so zohľadnením navrhovanej zástavby (zohľadniť požiadavky a ná-

roky na osvetlenie v budovách). Estetickú úroveň malých parkových plôch je potrebné doplniť 

drobnou architektúrou. 
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Blok C5 Kód 401 

Charakteristika 

 Je ohraničený Mlynskou ulicou, telesom železničnej trate a blokom C4, s rozlohou 3,28 ha 

 Územie poľnohospodársky využívané, neurbanizované. Blok je limitovaný ochranným pásmom že-

leznice a ochranným pásmo hospodárskeho dvora 

 Zeleň predstavuje pás ochrannej a izolačnej zelene pre železničnej trati vo východnej časti bloku.  

Návrh 

 V ÚPN hl. mesta SR Bratislavy územie špecifikované pre funkciu s kódom 401 šport 

 V návrhu ÚPN – Z sa predpokladá s vybudovaním rekreačno-športových areálov s príslušnými von-

kajšími športovými plochami (ihriská rôzneho druhu), skatepark, cyklopark, kúpalisko s príslušnými 

voľnými plochami, prípadne so športovou halou.  

 V priestore medzi blokom C5 a areálom hospodárskeho dvora sú navrhovné plochy izolačnej ze-

lene.  

 Návrh zelene v rekreačno-športovom areáli sa predpokladá riešiť tak, aby esteticky a pohľadovo 

splynula s prostredím. Zo severnej stany je potrebné areál pohľadovo odizolovať od bývalého po-

ľnohospodárskeho družstva a z východnej strany od železničnej dopravy.  

 V priestore medzi blokom C4 a C5 sa uvažuje s obslužnou komunikáciou, ktorá by sprístupňovala 

jednak rodinnú zástavbu ako aj zariadenia športu v bloku C5. Navrhovanú komunikáciu sa navrhuje 

predĺžiť do polohy líniovej izolačnej zelene. 

Blok C6 Kód 1110 

Charakteristika 

 Je vymedzený pozdĺž telesa železničnej trate, s rozlohou 2,74 ha 

 Zeleň tvoria neupravené zatrávnené plochy s rozptýlenou zeleňou, ktorá plní najmä izolačnú a 

ochrannú funkciu.  

 Územie bloku je limitované ochranným pásmom železnice  

 Ochranné pásmo hospodárskeho dvora 

Návrh 

 Návrh uvažuje revitalizovať izolačnú zeleň, postupne doplniť nové kostrové druhy, tak aby zeleň 

plnila izolačnú, hygienickú a estetickú funkciu. Pri obnove drevín vychádzať z druhov potenciálnej 

prirodzenej vegetácie. Navrhované parkoviská doplniť stromami, potrebné je vybrať druhy , ktoré 

nebudú znečisťovať svojimi kvetmi a plodmi plochy parkoviska a autá. 

Blok C7 Kód 901 

Charakteristika 

 Je ohraničený ulicou Mlynskou a Istrijskou, s rozlohou 1,71 ha 
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 Plocha rybníka s enklávou vzrastlej zelene predstavuje krajinársku a estetickú dominantu územia 

s cenným ekologickým dosahom na riešené územie. Z južnej a západnej strany sa nachádza vý-

sadba vzrastlých topoľov, na ktorú nadväzuje pás vzrastlej zelene pod rybníkom. Zo severnej a vý-

chodnej strany je okolie rybníka zatrávnené a upravené, atmosféru miesta dotvárajú výsadby vŕby. 

Pri rybníku sa nachádzajú lavičky.  

 Územie je súčasťou systému prvkov RÚSES - regionálny biokoridor III. Stará mláka s prítokmi. 

Návrh 

 Hoci je možné blok považovať z hľadiska funkčného využitia za stabilizovaný, v rámci návrhu ÚPN 

zóny sa počíta s minimálnymi úpravami, ktoré sú založené na doplnení možností pre aktivity – čln-

kovanie, korčuľovanie (v zimnom období), drobnej architektúry s oddychovými miestami, pričom 

sa plne rešpektujú prírodné faktory bloku  

 Sadové úpravy sa navrhuje riešiť v kontexte ako prírodný park v blokoch B6 a B7, priestor v okolí 

rybníka sa uvažuje využiť ako prechodný prvok medzi prírodným parkom a navrhovanými rekre-

ačno-športovými areálmi.  

 Plochy zelene pri parku sa navrhuje doplniť v kontexte na navrhované úpravy v bloku C1 a B3 

o malé drevené móla na slnenie, s jedným centrálnym dreveným mólom umiestneným v strede 

rybníka - oživenie a zatraktívnenie priestoru pre návštevníkov a obyvateľov.  

Blok C8 Kód 1300, 1204 

Charakteristika 

 Predstavuje priestor voľnej prírodnej krajiny, o rozlohe 5,10 ha 

 Plochy zelene tvorí krajinná zeleň inundačného územia Moravy. Predstavuje krajinársky a ekolo-

gicky hodnotné brehové porasty, spoločenstvá trvalých i periodických vodných plôch, lúk a sucho-

milné spoločenstvá svahov a hrádzí. Plocha má významnú ekostabilizujúcu a mikroklimatickú funk-

ciu.  

 V dotyku s riešeným územím sa nachádza územie NATURA 2000 - Chránené vtáčie územie Záhor-

ské Pomoravie, Ramsarská lokalita Alúvium Moravy a prvky RÚSES -NRBc 1 Dolnomoravská niva 

a RBk III. Stará mláka s prítokmi. 

Návrh 

 Návrh ÚPN CMZ rešpektuje funkčné využitie územia v zmysle ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení 

neskorších zmien a doplnkov. Z koncepčného hľadiska, ako výhľad, sa javí ako vhodné previazať 

funkčné využitie územia riešeného v bloku C5 (kód 401) šport s územím pozdĺž toku Mláka na úze-

mia v blokoch C 7, B6 a B7, ako určitá forma voľnej, rekreačno oddychových aktivít, s rešpektova-

ním prirodzenej krajinnej štruktúry a nenarušením biodiverzity územia. 

 V návrhu UPN – CMZ sa uvažuje so zakomponovaním obrannej línie (systém bunkrov) do špecifi-

kovanej funkcie – rekreácie v prírodnom prostredí formou napr. pamätníka a náučného chodníka, 

ako memento doby pred rokom 1989 

 V území je potrebné rešpektovať ochranné pásmo vodohospodársky významného toku Mláka 
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 Sadové úpravy sa uvažuje riešiť formou prírodného parku s minimálnym zásahom do súčasnej ve-

getácie, zachovanie identity prírodného prostredia, priestor doplniť len o prechádzkovú trasu na-

väzujúcu na drevenú promenádu z blokov B6 a B7.  

 Výhľadovú novú vodnú plochu a súvisiace plochy športu sa vo výhľade predpokladá prepojiť návr-

hom zelene s blokmi B7, C7 a C5. Hydrický biokoridor Stará mláka je potrebné rešpektovať a po-

važovať za „spojovací prvok“ týchto blokov. Funkčne a esteticky do priestoru je možné zakompo-

novať prírodné športoviská (lúky a móla na cvičenie, bežecké okružné trasy a pod.) 

 Pre zlepšenie kvantitatívneho a kvalitatívneho režimu vôd v povodí, návrh uvažuje realizovať revi-

talizačné opatrenia na toku Mláka s cieľom riešiť úpravu hydroekosystému na toku Mláka 

 

Vyhodnotenie ekonomického rozmeru rozvoja riešeného územia plne reflektuje komplexný urbanistický 

návrh územia, vrátane riešenia jej dopravného a technického zabezpečenia.  

 

Tab. 3 Plošné ukazovatele urbanistického návrhu (v m²) 

Urbanistický 
blok 

Plocha sek-
tora 

Zastavaná plo-
cha  

Hrubá nad-
zemná plocha 

Spevnené plo-
chy 

Vodné plochy Zeleň 

A1 22987 618 618 2026 0 20343 

A2 31966 8233 18935 11340 0 12393 

A3 33576 8074 9689 10497 0 15005 

A4 28197 9115 10938 6988 0 12094 

A5 26100 6824 8188 8864 0 10412 

A6 19318 4968 5961 8501 0 5849 

A7 12941 1868 2241 2326 0 8747 

A8 23998 3349 4018 7062 0 13587 

A9 25902 6020 8428 11283 0 8599 

A10 15612 4884 20512 6597 70 4061 

A11 9963 3496 6801 1553 0 4914 

A12 18859 3587 16858 5372 0 9900 

A13 36522 6433 32808 5663 0 24426 

A14 35642 8648 56212 13364 0 13630 

A15 7625 3090 17298 3950 0 585 

B13 66663 948 1516 1020 0 64695 

B24 61981 426 639 300 0 61255 

B3 8701 540 540 2292 0 5869 

B4 37298 7977 14299 14788 0 14533 

B5 12357 2457 3685 3728 0 6172 

                                                           
3 Blok B1 na základe záverov prerokovania sa nebude urbanizovať (leží v inundačnom území) 
4 Blok B2 na základe záverov prerokovania sa nebude urbanizovať (leží v inundačnom území) 
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Urbanistický 
blok 

Plocha sek-
tora 

Zastavaná plo-
cha  

Hrubá nad-
zemná plocha 

Spevnené plo-
chy 

Vodné plochy Zeleň 

B6 20788 110 220 212 0 20466 

B7 52001 0 0 3040 1912 47049 

B8 19039 692 1176 622 0 17725 

C1 18846 1920 7680 2503 845 14423 

C2 8574 2884 5768 3221 0 2469 

C3 20899 3248 4872 9837 0 7814 

C4 30301 2636 3954 2020 0 25645 

C5 32845 5684 6820 7801 604 18756 

C6 27450 957 1052 1899 0 24594 

C7 17109 0 0 0 17109 0 

C8 50973 0 0 1021 453 49499 

Celkom 835033 109686 271726 159690 20993 544664 

 

Tab. 4 Kapacitné údaje urbanistického návrhu 

Urbanis-
tický blok 

Bilancie osôb Statická doprava 

Obyvatelia Zamest-
nanci 

Návštevníci SPOLU Stav Návrh SPOLU 

A1 
 

 
  

41  0 41 

A2 189 9 
 

198 42 0 42 

A3 114  
 

114 25 4 29 

A4 78 10 
 

88   3 3 

A5 81 10 
 

91 19 3 22 

A6 76  
 

76 65 0 65 

A7 42  
 

42 65 0 65 

A8 54 4 
 

58 24 2 26 

A9 63 3 
 

66   23 23 

A10 157 18 
 

175 
 

25 25 

A11 0 35 
 

35 
 

8 8 

A12 343  
 

343 
 

0 0 

A13 716 8 
 

724 
 

2 2 

A14 691 40 
 

731 
 

9 9 

A15 135 30 
 

165 
 

16 16 

B15 5 15 
 

20   0 0 

B26 5 2 
 

7   0 0 

B3 0  
 

0   0 0 

B4 135  
 

135 6 0 6 

                                                           
5 Blok B1 na základe záverov prerokovania sa nebude urbanizovať (leží v inundačnom území) 
6 Blok B2 na základe záverov prerokovania sa nebude urbanizovať (leží v inundačnom území) 
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Urbanis-
tický blok 

Bilancie osôb Statická doprava 

Obyvatelia Zamest-
nanci 

Návštevníci SPOLU Stav Návrh SPOLU 

B5 41 4 
 

45   1 1 

B6 0 4 
 

4   1 1 

B7 0 2 
 

2   1 1 

B8 14  
 

14 8   8 

C1 14 20 100 134 
 

48 48 

C2 30 14 
 

44 
 

12 12 

C3 89  
 

89 
 

0 0 

C4 54  
 

54 
 

25 25 

C5 0 20 200 220 
 

75 75 

C6 0 3 
 

3 
 

0 0 

C7 0 6 
 

6 
 

2 2 

C8 0  
 

0 
 

0 0 

Celkom 3126 257 300 3683 295 260 555 

 

 

Miera zaťaženia územia je vyjadrená v zmysle regulatívov ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien 

a doplnkov. 

Tab. 5 Intenzita využitia územia blokov 

Urbanis-
tický blok 

Plocha UB 

(ha) 

Miera zaťaženia územia 

Kód regulá-
cie7 

Kód funk-
cie 

IZP max IPP max KZ min ISO8 podlažnosť 

A1 2,3  202,1120,
1110 

 0,0 0,85 5,0  

A2 3,2  102 0,35 (RD) 

0,50 (BD) 

0,4 (RD) 

1,5 (BD) 

0,30 (RD) 

0,20 (BD) 

7,0 

11,0 

3 NP 

A3 3,36  102 0,35 0,4 0,30 9,0 2NP 

A4 2,54  102 0,30 0,4 0,35 7,0 2 NP 

A5 2,68  102 0,35 0,4 0,30 7,0 2 NP 

A6 1,62  102 0,25 0,4 0,40 7,0 2NP 

A7 1,29  102 0,25 0,4 0,40 7,0 2 NP 

A8 2,39  102 0,35 0,4 0,30 7,0 2 NP 

A9 1,59  102,201 0,35 0,4 0,30 9,0 2 NP 

A10 1,56  501 0,50 1,5 0,20 15,0 3 NP 

A11 0,99  501 0,45 0,9 0,25 9,0 3 NP 

A12 1,89  101 0,35 0,6 0,15 15,0 4 NP 

                                                           
7 Kód miery využitia územia podľa územného plánu hlavného mesta SR 0,01Bratislavy v znení zmien a doplnkov 
8 ISO – index stavebného objemu 
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Urbanis-
tický blok 

Plocha UB 

(ha) 

Miera zaťaženia územia 

Kód regulá-
cie7 

Kód funk-
cie 

IZP max IPP max KZ min ISO8 podlažnosť 

A13 3,65  101,202 0,35 0,6 0,35 21,0 5 NP 
(dostavba 2 

NP) 

A14 3,38  202 0,40 1,2 0,20 27,0 9 NP pod-
nož 2-3 NP 

A15 0,76  202 0,40 1,2 0,20 45,0 15 NP pod-
nož 2-3 NP 

B19 6,95 B 102 0,23 0,4 0,6 9,0 2 NP 

B210 6,44 B 102     0 

B3 0,89 X 401 0,05 0,0 0,75   

B4 4,73  102 0,35 0,4 0,30 9,0 2 NP 

B5 1,24  102 0,35 0,4 0,30 9,0 2 NP 

B6 2,82  901,1002,
1003,1300

,601 

0,01 0,0 0,75 6,0 0 

B7 4,46  1204,1300 0,01 0,0 0,75  0 

B8 1,90 B 102 0,23 0,4 0,6 7,0 2 NP 

C1 1,88 B, X 102,401 0,15 1,0 0,50 11,0 3 NP 

C2 0,86 B 102 0,40 0,4 0,25 9,0 2 NP 

C3 2,09  102 0,30 0,4 0,35 9,0 2 NP 

C4 3,,3  102 0,23 0,4 0,40 7,0 2 NP 

C5 3,28 X 401 0,15 0,4 0,50 6,0 2 NP 

C6 2,74  1110 0,01 0 0,75  0 

C7 1,71  901 0,0 0 0,10  0 

C8 5,10  1204,1300 0,0 0 0,85  0 

 

 

 

 

Mestská časť Devínska Nová Ves má rozlohu 2 422 ha. V rámci MČ je vymedzených 7 urbanistických obvo-

dov (ďalej len UO). Širšie riešené územie ako aj samotná vymedzená CMZ patria do UO Devínska Nová Ves 

Kostolné a Podhorské. 

                                                           
9 Blok B1 na základe záverov prerokovania sa nebude urbanizovať (leží v inundačnom území) 
10 Blok B2 na základe záverov prerokovania sa nebude urbanizovať (leží v inundačnom území) 
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V mestskej časti k 31.12.2011 trvalo bývalo 15 655 obyvateľov z toho 7 625 mužov a 8 029 žien, v cca 6 350 

b.j.. Hustota obyvateľov predstavuje 646 obyvateľov na km2. K 31.12.2012 trvalo bývalo 15769 obyvateľov. 

V riešenom území historickej časti bývalej obce Devínska Nová Ves bývalo cca 2500 obyvateľov. V rámci 

UO Devínska Nová Ves bývalo k sčítaniu v roku 2011 celkom 3396 trvalo bývajúcich obyvateľov.  

Vo vymedzenom riešenom území CMZ sa nachádza rôznorodé zastúpenie obytnej zástavby s trvalo býva-

júcim obyvateľstvom. V urbanistickom obvode Devínska Nová Ves prevláda bytová výstavba rodinného 

charakteru, s menšími plochami hromadnej bytovej výstavby do 4 NP. Do riešeného územia zasahuje časť 

UO Kostolné a minimálna časť UO Podhorské. Prevažnú časť územia tvorí pôvodná zástavba rodinných 

domov  s dostavbou nových bytových a obslužných objektov občianskej vybavenosti.   

Tab. 6 Vývoj obyvateľstva v UO (údaje zo sčítania 2001, 2011) 

Urbanistický obvod Rok 2001 2011 Z toho počet obyvateľov 
v riešenom území CMZ 

Muži ženy spolu Muži ženy spolu % podiel počet 

Devínska Nová Ves 1 451 1 591 3 042   3 396 37,24 1 133 

Kostolné  2 421 2 525 4 946   4 125 7,6 826 

Podhorské 2 879 3 088 5 967   5 423 

Spolu  6 751 7 204 13 955   12 944   

Spolu MČ 7509 7993 15 502   15 769   

Zdroj: ŠÚ SR, vlastný odhad 

Vývoj obyvateľstva analyzovaného v  rámci riešeného územia dotknutých urbanistických obvodov v po-

sledných dekádach sčítania má tendenciu postupného znižovania počtu cca o 1 tis. obyvateľov. Je to spô-

sobené najmä z dôvodu postupného starnutia obyvateľov, ako i dorastajúcich mladých  obyvateľov, ktorí 

sa postupne osamostatňujú a odchádzajú bývať od rodičov mimo mestskú časť.  

Tab. 7 Vývoj obyvateľov v MČ Devínska Nová Ves za posledných 6 rokov podľa SUSR 

Rok Celkom Muži Ženy Podiel žien 

1980 4051 2006 2045 50,48 

1991 15223 7468 7755 50,92 

2000 16972    

2001 15502 7509 7993 51,56 

2007 15 948 7 791 8 157 51,15 

2008 16 056 7 849 8 207 51,11 

2009 16 153 7 913  8 240 51,01 

2010 16 227 7 934  8 293 51,11 

2011 15 655 7 625 8 029 51,30 

2012 15 769 7 687 8 082 51,25 

Zdroj: ŠÚ SR 

Celkový  vývoj obyvateľstva v mestskej časti DNV má pomerne vyrovnanú tendenciu v posledných rokoch 

od  roku 1991, kedy boli osídlené sídliska Kostolné a Podhorské.  Priemerný počet osciluje okolo 16 tis. 
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obyvateľov. Pri  sčítaní obyvateľov v roku 2011 došlo k zníženiu počtu o 572 obyvateľov ( rozdiel bol spô-

sobený pravdepodobne nesčítaním sa obyvateľov sídlisk). V poslednom sledovanom roku 2012 podľa ŠUSR 

najmä došlo k miernemu zvýšeniu o 114oproti roku 2011. Z hľadiska pohlaví prevláda počet žien v pomere 

51,25 % žien k 48,75 % mužom.  

Avšak v registri obyvateľov MV SR podľa ohlasovne v DNV ku koncu roku 2013 bolo k trvalému pobytu 

prihlásených až 20 005 obyvateľov, čo je oproti výsledkom sčítania uvádzaných Štatistickým úradom SR 

rozdiel 4231 obyvateľov.  

Z hľadiska analytického posúdenia uvádzaných údajov, treba ešte doplniť, že k roku 2000 vykazoval ŠUSR 

bilančný stav 16 972 obyvateľov, a po sčítaní v roku 2001 vykazoval len 15 502 obyvateľov, čo bolo o 1470 

menej. Register obyvateľov v roku 2007 vykazoval 17 370 obyvateľov a ŠUSR 15 948, rozdiel činil 1 422 

obyvateľov. Rozdielnosť preukazovaných obyvateľov jednotlivými organizáciami  je teda z hľadiska celko-

vého počtu značný. Preto pre potreby ÚPN – Z z hľadiska dimenzovania jednotlivých zariadení občianskej 

vybavenosti sa vychádza v hrubých číslach aj z počtu obyvateľov registrovaných v registri obyvateľov.  

Tab. 8 Vývoj prirodzených prírastok a migrácia obyvateľov v MČ za posledných 6 rokov  

Rok Celkom Prir. príras-
tok 

 Saldo Migrá-
cia 

Celkový prírastok 

Narodení Zomrelí Prisťahovaní Odsťahovaní 

2007 147 79 68 518 422 96 164 

2008 172 99 72 481 445 36 108 

2009 193 78 113 380 396 -16 97 

2010 170 98 72 444 442 2 74 

2011 187 90 97 322 426 104 -7 

2012 195 97 98   16 114 

Zdroj: ŠÚ SR 

Z hľadiska hodnotenia prirodzených prírastok za obdobie siedmych rokov, MČ má relatívne priaznivý vývoj. 

Pôrodnosť sa posledných rokoch udržuje na úrovni 12,4% a úmrtnosť na úrovni 6,2%, čo poukazuje na 

relatívne mladé obyvateľstvo s tendenciou postupného starnutia.  

Vývoj vekovej štruktúry 

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva MČ Devínska Nová Ves je za posledných 10 rokov veľmi rozdielny. 

Napríklad podiel obyvateľov v predproduktívnom veku sa znížil z 24,21 % o 11,0 % čo predstavuje skoro 

polovicu, podiel obyvateľov v poproduktívnom veku vzrástol o 5,93 %, z 8,63 % na 14,56%. Napriek uve-

denému vývoju, je obyvateľstvo MČ DNV relatívne vekovo mladé, s prevahou obyvateľstva v produktívnom 

veku.   

Tab. 9 Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v MČ Devínska Nová Ves za posledných 10 rokov 

Kategória 2001 2011 Rozdiel 2001 - 2011 2012  

Abs. % Abs. % Abs. %  V % 

0-14 3 754 24,21 2 054 13,12 -1 700 11,09 2089 13,2 

15-59 10 409 67,14 11 321 72,31 912 5,17 11239 71,3 
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Kategória 2001 2011 Rozdiel 2001 - 2011 2012  

Abs. % Abs. % Abs. %  V % 

60 a viac 1 339 8,63 2 280 14,56 941 5,93 2441 15,5 

Spolu: 15 502 100,0 15 655 100,0   15769 100 

Zdroj: ŠÚ SR 
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Z hľadiska veku bolo územie k roku 2011 charakterizované vekovo dynamickou populáciou prevažujúcou 

v produktívnom veku so 72,31 %. V dôchodkovom veku bolo 14,56 % populácie. Z hľadiska vekovej štruk-

túry je v MČ nepriaznivá v kategórii predproduktívny vek, kde v priebehu 10 rokov došlo k poklesu tejto 

kategórie o cca 11 %.  

V roku 2012 z celkového počtu  15769 obyvateľov, bolo v predproduktívnom veku 0-14 ročných 2089 oby-

vateľov (t.j. 13,2%), v produktívnom veku 15-59 ročných 11239  (t.j. 71,3%)  a v poproduktívnom veku 60 

a viac ročných bolo 2441 obyvateľov (t.j. 15,%).  

Opatrenia a predpoklady 

Na zlepšenie vekovej štruktúry najmä predproduktívneho obyvateľstva je potrebné zvýšiť podiel obyvateľ-

stva v území mladších vekových skupín, u ktorých bude predpoklad založenia si viacdetnej rodiny, výstav-

bou väčších najmä troj až štvorizbových bytov. 

Obyvateľstvo podľa zväzku 

V MČ Devínska Nová Ves sa z trvalo bývajúceho obyvateľstva nachádza prevažne žijúce obyvateľstvo vo 

zväzku s partnerom. Podiel ženatých a vydatých z celkového počtu obyvateľov predstavuje 70 %. 

Tab. 10 Sobášnosť a rozvodovosť 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Devínska Nová Ves 

Sobášnosť 86 106 68 63 95 97 

Rozvodovosť 65 66 63 61 47 38 

IV okres 

Sobášnosť 693 652 592 470 456 526 

Rozvodovosť 337 353 281 281 244 259 

Zdroj: ŠÚ SR 

Sobášnosť ako základ rodiny a prirodzeného prírastku obyvateľstva má v mestskej časti Devínska Nová Ves 

za posledných 6 rokov kolísavý priebeh, v porovnaní rokov 2007 – 2012 sa mierne zvýšila o 12,8 %. V okrese 

Bratislava IV sa sobášnosť znížila o 31,7 % a rozvodovosť o 30,1 %. Je potrebné upozorniť, že porovnanie 

zastúpenia sobášov k rozvodom v MČ Devínska Nová Ves je alarmujúce (rok 2009 - 92 %). Po tomto roku 

sa pomer výrazne znížil.  

Prognóza vývoja obyvateľstva podľa blokov  

Tab. 11 Počet bytov a obyvateľov v riešenom území CMZ v členení podľa vymedzených blokov  

 Blok Počet bytov 

(BD+RD) 

Počet obyvateľov Počet bytov/bytový 
dom 

Počet rodinných do-
mov 

Výmera 

stav návrh stav návrh stav návrh stav návrh 

A1 0  0    0  2,3 

A2 70  189    70  3,2 

A3 40 2 108 6   40 2 3,36 
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 Blok Počet bytov 

(BD+RD) 

Počet obyvateľov Počet bytov/bytový 
dom 

Počet rodinných do-
mov 

Výmera 

stav návrh stav návrh stav návrh stav návrh 

A4 29  78    29  2,54 

A5 30  81    30  2,68 

A6 28  76    28  1,62 

A7 11 4 30 12   11 4 1,29 

A8 20  54    20  2,39 

A9 10 12 27 36   10 12 1,59 

A10 41 17 111 46  17 41  1,56 

A11 0  0    0  0,99 

A12 127  343  127  0  1,89 

A13 265  716  265  0  3,65 

A14 256  691  256  0  3,38 

A15 50  135  50  0  0,76 

spolu 977 35 2639 100 698 17 279 18 33,2 
 

B1       2  6,95 

B2       2  6,44 

B3 0  0    0  0,87 

B4 50  135    50  4,73 

B5 15  41    15  1,24 

B6 0  0    0  2,82 

B7 0  0    0  4,46 

B8 5  14    5  1,90 

spolu 70 0 190 0 0 0 74 0 29,41 
 

C1 0 7 0 14  7 0  1,88 

C2 6 7 16 14  7 6  0,86 

C3 33  89    33  2,09 

C4 6 14 16 38   6 14 3,03 

C5 0  0    0  3,28 

C6 0  0    0  2,74 

C7 0  0    0  1,71 

C8 0  0    0  5,1 

spolu 45 28 121 66 0 14 45 14 20,69 

Spolu 1096 63 2960 166 698 31 398 32 83,3 

Zdroj MČ Devínska Nová Ves, vlastná analýza a návrh 
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V riešenom území v rámci jednotlivých blokov v súčasnosti je podľa prieskumov 1090 bytov, v ktorých tr-

valo býva 2959 obyvateľov. Prognóza v návrhu uvažuje s prírastkom 63 bytov, v ktorých bude bývať  cca 

166 obyvateľov. Obložnosť bytov sa uvažuje na úrovni 2,63 obyvateľa na byt.  

 

 

Domový a bytový fond 

Tab. 12 Vývoj bytového fondu v MČ Devínska Nová Ves v priebehu rokov 2007 - 2011 

Ukazovateľ 2011 2010 2009 2008 2007 

Prírastky bytov (vr. úz. 
zmien) - spolu  

64 215 82 27 183 

Prírastky bytov  - vo vlastníc-
tve územnej samosprávy   

0 0 0 0 0 

Prírastky bytov  - v družstev-
nom vlastníctve   

0 0 0 0 0 

Prírastky bytov  - v súkrom-
nom tuzemskom vlastníctve  

64 215 82 27 183 

Prírastky bytov  - úz. zme-
nou (pričlenenie územia)    

0 0 0 0 0 

Prírastky bytov  - ostatné  0 0 0 0 0 

Úbytky bytov vr. úz. zmien - 
spolu   

3 1 3 0 1 

Stav bytov k 31.12. spolu  6 352 6 291 6 077 5 998 5 971 

Zdroj: ŠÚ SR 

Bytový fond v priebehu rokov 2007 – 2011 v MČ Devínska Nová Ves vzrástol o 381 b.j. 

Domový a bytový fond 

MČ Devínska Nová Ves je z hľadiska domového fondu je charakterizovaná rozdielnou zástavbou. V centrál-

nej časti (zástavba pôvodnej obce), je zástavba formou rodinných domov. Zástavba formou bytových do-

mov je v časti Kostolné a Podhorské. Podľa výsledkov SOBD 2011 je celkom 1485 domov z toho 1230 ro-

dinných domov a 181 bytových domov.  

Celkový počet neobývaných domov je 68, čo predstavuje 4,4% z celkového počtu domov MČ. Z celkového 

počtu domov je 22 nespôsobilých na bývanie a 20 z iných dôvodov. Uvedený počet neobývaných domov 

predstavuje potenciál pre možný návrat do domového fondu MČ. 

Priemerný vek domov je 37 rokov. Obložnosť predstavuje 2,80 obyvateľa na byt.  
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Tab. 13 Počet obývaných domov v MČ 

MČ Počet obývaných domov Domový fond spolu 

Rodinné domy Bytové domy Iné spolu 
 

1 230 181 24 1 485 1 555 

Zdroj: ŠÚ SR 

Tab. 14 Počet obývaných domov v MČ podľa formy vlastníctva 

MČ Počet obývaných domov/forma vlastníctva spolu 

FO štát obce Iné PO Kombinácia 
vlastníkov 

iné 

 
1 091 3 4 2 142 3 1 245 

Zdroj: ŠÚ SR 

V MČ je nasledovná skladba bytov podľa jednotlivých členení 

Tab. 15 Počet obývaných bytov v MČ podľa formy vlastníctva 

MČ Počet obývaných bytov/forma vlastníctva spolu 

Vlastné byty v 
BD 

Byty vo vlast-
ných RD 

Obecné byty Družstevné 
byty 

iné 

 
4 178 1 028 18 92 260 6 162 

Zdroj: ŠÚ SR 

Celkový počet neobývaných bytov je 57, čo predstavuje 1,02% z celkového počtu bytov MČ. Z celkového 

počtu bytov je 23 nespôsobilých na bývanie, 17 na rekreáciu a 17 z iných dôvodov. Uvedený počet neobý-

vaných bytov predstavuje potenciál pre možný návrat do bytového fondu MČ. 

Celkovo bolo v MČ Devínska Nová Ves 6 219 bytov, z čoho 6 162 bolo trvalo obývaných. Podľa počtu obyt-

ných miestností prevažujú byty trojizbové v absolútnej hodnote 3 502 čo predstavuje 56,3% a najmenej 1 

izbových bytov v absolútnej hodnote 504 čo predstavuje 8,1%. Z hľadiska použitého stavebného materiálu 

prevažujú byty postavené panelovou technológiou. Prevažujú byty vo vlastníctve občana s67,18 % podie-

lom. 

 

Prognóza v návrhu uvažuje s prírastkom 63 bytov, z toho 31 bytov v bytových domoch a 32 bytov v rodin-

ných domoch. V navrhovaných bytoch sa uvažuje že bude bývať  cca 166 obyvateľov. Obsadenosť bytov sa 

uvažuje na úrovni 2,54 obyvateľa na byt. Prevažná väčšina bytov sú trojizbové byty.  

 

Existujúca štruktúra ekonomických aktivít v IV. Bratislavskom okrese  je výsledkom dlhodobého vývoja v 

rozmiestňovaní výrobných i nevýrobných činností v SR za posledných 30 rokov. Výhodná geografická po-

loha IV okresu a MČ Devínska Nová Ves  na západnom konci mesta, prírodné podmienky a kvalifikované 

zdroje pracovných síl umožnili založenie rôznych najmä  výrobných, obslužných i nevýrobných činností, 
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súvisiacich s automobilovou výrobou v koncernovom závode Volkswagen a ich  subdodávateľov. Tieto 

vplyvy sa výrazne odrazili aj na pozitívnom vývoji zamestnanosti v riešenom území. 

Z hľadiska celomestských súvislostí zamestnanosť obyvateľov mesta Bratislavy dynamicky rástla nepretr-

žite od polovice minulého storočia, s výnimkou niekoľko krátkych medzivojnových období a bola úzko spo-

jená s rastom obyvateľstva. Rast zamestnanosti v meste dosiahol k roku 2012  cca 371,5 tis. pracovníkov, 

z toho bolo 297,4  tis. s jedným zamestnaním. Z toho pracovalo v odvetviach  poľnohospodárstvo, lesníctvo 

a rybolov 237, ťažba a dobývanie 1 131, priemyselná výroba 34 757, dodávka elektriny, plynu, pary a stu-

deného vzduchu 9 472, dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania 

odpadov 2 286, stavebníctvo 12 254, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyk-

lov 48 313, doprava a skladovanie 45 685, ubytovacie a stravovacie služby 7 981, informácie a komunikácia 

24 515, finančné a poisťovacie činnosti 28 376, činnosti v oblasti nehnuteľností 2 404, odborné, vedecké a 

technické činnosti 22 079, administratívne a podporné služby 22 322, verejná správa a obrana, povinné 

sociálne zabezpečenie 60 943, vzdelávanie 19 575 , zdravotníctvo a sociálna pomoc 17 472 , umenie, zá-

bava a rekreácia 7 761 a ostatné činnosti 3 964 pracovníkov.  

Nárast zamestnanosti bol trojnásobne intenzívnejší ako rast zamestnanosti na Slovensku. K roku 2011 bolo 

na území mesta celkom 100219 právnych subjektov, z toho evidovaných 56879 právnických osôb.  Fyzic-

kých osôb celkom bolo 43340.  Podnikov bolo 47963 a spol. s ručením obmedzeným 42441, akciových 

spoločností  2786, družstiev 192 a verejných obchodných spoločností 106. Štátnych podnikov 7, nezisko-

vých inštitúcií 8916, z toho rozpočtových 365, príspevkových 101 a združení 6493. VO IV okrese bolo 15185 

právnych subjektov, z toho právnických  osôb 6518, podnikov 4984, spol. s.r.o. 4544,  a.s. 225, družstiev 7, 

VOS 17.  Štátny podnik 1, neziskových inštitúcií  1534, rozpočtových organizácií 73,príspevkových 27, zdru-

žení1080 a fyzických osôb 8667. 

Z hľadiska skladby jednotlivých sektorov podľa územnej metódy je v súčasnosti najvýznamnejším tretí sek-

tor so 81,6% podielom a s počtom 293 tis. pracovníkov (v roku 2002 bol len 73,7% podiel), druhý sektor 

predstavuje 18,6% a 64,9 pracovníkov (v roku 2002 mal 25,3% podiel), prvý sektor nepredstavuje takmer 

žiadne %. 

V rámci IV. Bratislavského okresu pracovalo v roku 2011 celkom  36250 pracovníkov podľa klasifikácie za-

mestnaní KLAM 2010, v roku 2012 35966 pracovníkov.  Údaje sú za podniky a organizácie s 2 a viac za-

mestnancami. Údaje sú zo štvrťročného rezortného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 

(údaje za 4. štvrťrok - kumulované dáta za celý rok). Z uvedeného počtu bolo 2207 riadiacich a vedú-

cich  pracovníkov a zákonodarcov, vedeckých a odborných bolo 7250 pracovníkov, technických,  zdravot-

níckych a pedagogických bolo 7620 pracovníkov,  administratívnych bolo 2485, v službách a obchode bolo 

1947 pracovníkov, v poľnohospodárstve a lesníctve pracovalo 25 pracovníkov, remeselníkov a kvalifikova-

ných výrobcov a spracovateľov, vrátane opravárov bolo 3733, obsluha strojov a zariadení 5003 pracovní-

kov, nekvalifikovaných a pomocných bolo 2103, neuvedených odborných bolo 3876 a 1 vojak z povolania.  
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Tab. 16 Počet Vývoj zamestnanosti vo IV okrese 

Rok Počet  

pracovníkov 

2001 22463 

2005 24792 

2009 25856 

2010 30332 

2011 36250 

2012 35966 

 

Z analýzy vyplýva, že zamestnanosť od roku 2001 vzrástla vo IV bratislavskom okrese o 13503 pracovníkov 

t.j. o 60,1%.  V rámci riešeného územia v MČ Devínska Nová Ves medzi nosné činnosti  patrí najmä odvetvie 

priemyselnej výroby - výroba motorových vozidiel  zastúpená spoločnosťou Volkswagen Slovakia, a.s.,  

ktorá je lokalizovaná v severozápadnej časti územia a jej subdodávateľov. V roku 2012 pracovalo  v spo-

ločnosti cca 9 400 zamestnancov, čo je o cca 1 000 zamestnancov viac ako v roku 2011, s celkovým obra-

tom  6,59 mld. Eur a investíciami v hodnote 345,5 mil. eur. Vyrába najmä  vozidlá W Touareg, Porche Cay-

ene, mini vozidlá Škoda City, W-Up, a Seat mini, 

Vo väzbe na areál VW Slovakia sú v MČ Devínska Nová Ves sú etablované ďalšie výrobné podniky, ktoré sú 

sústredené do priemyselného parku Devínska Nová Ves s rozlohou cca 53,8 ha. V priemyselnom parku  sú 

zastúpené prevažne výrobno-montážne areály  SAS,OTS, Sundl s.r.o., a iné, ktorých činnosť je ťažiskovo 

zameraná na montážne práce a zhotovenie dielcov ako subdodávky pre automobilový priemysel, založená 

aj na kooperácii s VW Slovakia, ako i stavebný dvor firmy Ramirent.  

Tab. 17 Prognóza vývoja pracovných príležitostí v MČ Devínska Nová Ves podľa UPN hl.m. SR 2007 

Mestská časť/okres Pracovné príležitosti Intenzita zamestnanosti 
2030 

2001 2030 

Devínska Nová Ves 9 000 11 000  

Okres Bratislava IV 28 000 41 000 33 

Spolu Bratislava 304 000 403 000 71 

Zdroj: ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, Prognóza vývoja trhu práce podľa ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 

Prognóza vývoja zamestnanosti v Bratislave sa odvíja od súčasného špecifického demografického charak-

teru vývoja, ktorý je ovplyvňovaný prechodom silných ročníkov z predproduktívneho do produktívneho 

veku, ako aj s postupne sa zvyšujúcim odchodom pracovníkov do dôchodku v rámci poproduktívneho veku. 

Prognóza vývoja zamestnanosti v jednotlivých okresoch a mestských častiach na území Bratislavy predpo-

kladá postupné zvyšovanie pracovných miest v najslabších okresoch a to vo IV. a v V. okrese, vrátane MČ 

Devínska Nová Ves. 
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V rámci severozápadného rozvoja sa uvažuje v katastri MČ Devínska Nová Ves  s nárastom nových pracov-

ných miest nad rámec rastu uvažovaného v UPN 2007 v rámci lokality Centrop, ktoré by saturovali aj po-

treby pracovných miest pre súčasné obyvateľstvo západných častí mesta, tak aby sa ponuka pracovných 

miest vyrovnala intenzite zamestnanosti na úrovni priemeru mesta. Na základe informácií z pripravova-

ného projektu sa  realizáciou výrobno-logistického parku v lokalite Centrop očakáva  vytvorenie cca 3000-

3600 nových pracovných miest v dotknutom území, čo je pre západnú časť mesta významný impulz roz-

voja. Z uvedeného počtu sa predpokladá, že dôjde k presunu časti zamestnancov VW Slovakia a.s. z Lo-

zorna a Zohora, pri zachovaní v určitej miery funkčnosti týchto prevádzok a cca 1500 až 2000 pracovných 

miest bude potrebné obsadiť zo zdrojov ekonomicky aktívnych obyvateľov v zázemí bratislavského kraja 

a zo študentov strojníckej fakulty STU v Bratislave 1425 študentov a v Materiálovo-technickej fakulty STU 

v  Trnave 3103 študentov, ktorí sú odborne zameraní na obsadenie navrhovaných pracovných kvalifikácií . 

K dispozícií sa uvažujú aj stredoškolské kádre najmä z SPŠ strojníckej na Fajnorom nábreží kde študuje cca 

150 žiakov a Strednej odbornej školy technickej na Vranovskej ulici s počtom 180 žiakov.  

V rámci riešeného územia sa navrhuje 95 zariadení občianskej vybavenosti v ktorých sa vytvorí 257 pra-

covných pozícií. Denná  minimálna návštevnosť sa predpokladá na úrovni 300 až 600 obyvateľov. 

V rámci IV. Okresu bolo 2467 uchádzačov o zamestnanie, z toho 250 z oblasti obchodu a služieb, čo zna-

mená že týmto návrhom budú poskytnutie nové pracovné miesta práve pre uvedených nezamestnaných 

z MČ Devínska Nová Ves. 
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V riešenom území CMZ je sústredená časť občianskej vybavenosti MČ Devínska Nová Ves. Ide o zariadenia 

školstva, kultúry, zdravotníctva, administratívy, obchodu a služieb.  

 

Materské školy 

Zriaďovateľom materských škôl je mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves. V rámci vymedzených širších 

vzťahov sa v riešenom území nachádzajú: 

 Materská škola Milana Marečka 20 a 16 zlúčené do jedného subjektu -  

  Materská škola P. Horova 3, (jeden subjekt s J. Smreka) – počet pracovníkov 33 z toho 21 peda-

gogických 

Tab. 18 Materské školy: počet tried a detí v materských školách 

Zariadenie Rok 2009/2010 Rok 2010/2011 Rok 2011/2012 Rok 2012/2013 

Počet 
tried 

Počet detí Počet 
tried 

Počet detí Počet 
tried 

Počet detí Počet 
tried 

Počet detí 

MŠ M. Marečka  11 270 12 290 12 300 11 280 

MŠ P. Horova     10 250 10 250 

Zdroj: Materská škola M. Marečka, 

          http://bratislava.virtualne.sk/materska-skola-p-horova-3-devinska-nova-ves.html 

Základné školy 

Základné školy v mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves sú štátom financované rozpočtové organizá-

cie, ktoré poskytujú vzdelávanie žiakov od 1. do 9. ročníka. V rámci vymedzených širších vzťahov sa v rie-

šenom území nachádzajú základná škola Ivana Bukovčana 3. Zriaďovateľom základnej školy je MČ DNV. 

Tab. 19 Základné školy: počet tried a detí v základných školách 

Zariadenie Rok 2009/2010 Rok 2010/2011 Rok 2011/2012 Rok 2012/2013 2013/2014 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet žiakov 

Základná škola I. 
Bukovčana 

27 615 31 674 30 650 30 620 627 

Základná škola 
P. Horova 

    12 252 12 270 273 

Zdroj: Základná škola I. Bukovčana http://www.zshorovaba.sk/images/Subory/sprava_11_12.pdf 

Základná škola I. Bukovčana 3 má environmentálne zameranie výchovno-vzdelávacieho procesu. Už nie-

koľko rokov sa škole darí rozvíjať v deťoch aktívny záujem o prostredie, v ktorom žijú. Žiaci sa ho učia 

spoznávať a chrániť ho. Podieľajú sa na úprave a údržbe areálu školy, starajú sa o rastliny v interiéri 

školy, skalku a jazierko. Členovia akvaristického krúžku  udržiavajú štyri akváriá. V škole je kvalitná výučba 

cudzích jazykov od 1.ročníka (Nj a Aj). 6iaci pracujú  s PC od I. ročníka. 

http://bratislava.virtualne.sk/materska-skola-p-horova-3-devinska-nova-ves.html
http://www.zshorovaba.sk/images/Subory/sprava_11_12.pdf
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Do vymedzeného územia CMZ patrí Základná umelecká škola, ktorá poskytuje vzdelanie v jednotlivých 

umeleckých odboroch: hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický s počtom žiakov 665 (r. 2011).  

Zdravotníctvo 

Do vymedzeného územia CMZ patria nasledovné zariadenia: 

 HPL Laboratóriá  - Istrijská ulica 20 

 Zubná ambulancia - Vašek MUDr., Vašeková MUDr. – Istrijská 20 

 Lekáreň pri radnici 

 DN - Vet S.r.o. MVDr. Hronec Veterinárna Ambulancia 

 Baculák Vojtech MVDr. Novoveská 5397/9 841 07 Bratislava 

Sociálne služby 

V rámci vymedzeného územia CMZ sa nachádza Dom sociálnych služieb Senecio, n.o., (Na grbe 2) je nezis-

ková organizácia s právnou subjektivitou. Ide o verejného poskytovateľa sociálnej služby založeného mest-

skou časťou Devínska Nová Ves. Kapacita ubytovacích priestorov zariadenia DSS Senecio je v súčasnosti 35 

klientov. 

V spolupráci so zdravotníckym a opatrovateľským personálom zariadenia DSS Senecio, n.o. lekár zabezpe-

čuje kompletný manažment zdravotnej starostlivosti - poradenské, konzultačné a zdravotnícke služby. 

Okrem všeobecného lekára majú klienti k dispozícii aj urológa. Klinický psychiater, ktorý pracuje pre naše 

zariadenie má na starosť klientov z diagnózou starecká demencia a Alzheimerova choroba. .. 

V roku 2012 bolo v rámci zariadenia zabezpečované stravovanie pre 31 externých dôchodcov, ktorí sa 

stali stravníkmi zariadenia a ďalším 35 občanom – dôchodcom, ktorí uzatvorili zmluvu s MČ Devínska 

Nová Ves  na poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti. 

Kultúra 

Múzeum železnej opony 

V múzeu železnej opony je možné vidieť spomienku na ostnatý plot (asi 10 m) a informačnú tabuľu o pa-

mätných udalostiach spred roka 1989 na jednom z vojenských bunkrov pod ulicou Na mýte v Devínskej No-

vej Vsi, asi 300 m od starej radnice smerom k cykloturistickému chodníku Nivou Moravy. 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 

 V máji 2006 bolo otvorené odborné pracovisko SNM Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, s 

cieľom prezentovať kultúru Chorvátov na Slovensku.. Hlavné aktivity múzea spočívajú v zbierkotvor-

nej, dokumentačnej, edičnej a výstavnej činnosti.   

Istra centrum Miestne kultúrne stredisko  

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.sk/maps?ie%3DUTF8%26cid%3D13708732711876616022%26q%3DBacul%25C3%25A1k%2BVojtech%2BMVDr.%26iwloc%3DA%26gl%3DSK%26hl%3Dsk
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Ide o príspevkovú organizáciu mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves. V organizácií pôsobí aj knižnica, 

ktorá vlastní do 15 000 knižničných jednotiek a má asi 650 registrovaných používateľov ktorí za rok urobia 

15 750 výpožičiek. 

Kultúrne stredisko poskytuje priestory aj k jednorazovému  prenájmu: 

 spoločenská sála   kapacita  240 miest  

 2 klubovne    kapacita 30  a 20 miest 

 vybavenie (svadobka)   kapacita 100 súprav 

Sakrálne stavby 

K významných zariadeniam duševnej kultúry patria sakrálne stavby, ktoré v MČ Devínska Nová Ves pred-

stavujú: 

 rímsko-katolícky kostol sv. Ducha  

 kaplnka sv. Floriána 

 kaplnka sv. Jána Nepomuského  

Obchod a služby 

Reštauračné služby 

 Hostinec pri rybníku 

 Pohostinstvo Jamaika 

 Medveď pub 

 Pub 64 

 Gril pizza pub, 

 Piváreň u Jumba, 

 Caffé eso 

 Stra pizza, 

 Čínska reštaurácia Panda 

Obchod 

 Terno 

 Potraviny 

 Discont pekáreň 

 Drogéria 

 Textil 

 Obuv 

 Dovina – hudobné nástroje 

 klenotníctvo 

Služby 
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 penzión Helios – 50 lôžok 

 Relax salón Sanberg 

 Rolando centrum – ubytovacia kapacita – 12 lôžok, reštaurácia, športové centrum 

 Servis televíznych príjmačov, 

 Pneuservis, 

 Security bezpečnostná služba 

Administratíva 

 MÚ Devínska Nová Ves, polícia 

Telesná kultúra 

V oblasti športovo-rekreačnej vybavenosti je možné územie CMZ identifikovať zariadenia: 

 športový areál futbalového štadióna na Vápencovej ulici  

 tenisové kurty 

 športový areál pri ZŠ  Horova - 1 tenisový antukový kurt, futbalové miniihrisko s umelou trávou, 

futbalové trávnaté ihrisko pre školskú mládež 

  hokejbalové ihrisko na sídlisku Stred 

 

Tab. 20 Návrh rozvoja zariadení občianskej vybavenosti 

 Blok výmera ha Počet prevádzok Počet zamestnancov Počet návštevníkov 

návrh návrh návrh 

A2 3,2 3 9   

A4 2,54 5 10   

A5 2,68 5 10   

A8 2,39 1 4   

A9 1,59 1 3   

A10 1,56 8 18   

A11 0,99 7 35   

A13 3,65 4 8   

A14 3,38 20 40   

A15 0,76 15 30   

B1 6,95 3 15   

B2 8,34 1 2   

B5 1,24 1 4   

B6 2,82 1 4   

B7 4,46 1 2   

C1 1,88 4 20 100 

C2 0,86 7 14   
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 Blok výmera ha Počet prevádzok Počet zamestnancov Počet návštevníkov 

návrh návrh návrh 

C5 3,28 4 20 200 

C6 2,74 1 3   

C7 1,71 3 6   

spolu 
 

95 257 300 

 

Priestory pre šport a voľný čas sú v CMZ situované hlavne v monofunkčných obytných blokoch. Tie posky-

tujú potenciál pre rozšírenie a skvalitnenie existujúcich plôch formou verejného a poloverejného charak-

teru, s pozitívnym vplyvom na priľahlé obytné územie. Existujúce plochy športu, rekreácie a voľného času 

predstavujú bloky B6 a B7, ktorá plní významnú ekostabilizujúcu a mikroklimatickú funkciu a z toho dô-

vodu orientácia rozvoja rekreácie a športu by mala byť s dôrazom na prírodný charakter. Podobný charak-

ter má blok B3, dnes voľné rekreačné lúky s predpokladom rozvoja kúpaliska a športu a rekreácie formou 

voľných športových a rekreačných plôch. Ďalší blok C1, ktorý má v súčasnosti obdobný charakter ako blok 

B3 je taktiež určený na rozvoj kúpaliska a športu a rekreácie formou voľných športových a rekreačných 

plôch, pričom vzhľadom na priamu náväznosť na preložku Mlynskej ulice možnosť rozvoja športu a rekre-

ácie formou kombinácie kongresových – ubytovacích (hotelových) a športových funkcií v polyfunkčnom 

objekte. Obe plochy taktiež profitujú z potenciálu toku Mláka, ktorého rekreačná funkcia má byť zvýraz-

nená posilnením cyklistických a peších chodníkov, oddychových plôch a zelene, pričom práve táto trasa by 

sa mala stať hlavnou vstupnou trasou cyklistov do mestskej časti a jej rekreačných daností aj v náväznosti 

na rekreačný potenciál okolia Moravy. 

V zmysle ÚPN hl. mesta SR Bratislavy sú v rámci vymedzeného územia CMZ špecifikované rozvojové plochy 

pre funkciu šport a rekreáciu (kód 401). Funkcia športu je v ÚPN CMZ rozvíjaná v blokoch C5, B3 a C1. Blok 

C5 predstavuje novú rozvojovú plochu, ktorá je lokalizovaná medzi areálom PD železničnou traťou 

a územím poľnohospodársky využívaným (C8). V návrhu ÚPN – Z sa predpokladá s vybudovaním rekre-

ačno-športových areálov s príslušnými vonkajšími športovými plochami (ihriská rôzneho druhu), skate-

park, cyklopark, kúpalisko s príslušnými voľnými plochami, prípadne so športovou halou. V rámci využitia 

dotknutého územia sa vychádza z predpokladu, že v budúcnosti môže dôjsť k previazaniu rekreačného vy-

užitia územia C5 cez v súčasnosti poľnohospodársky využívanou plochou s blokom C7 (kód 901 vodné plo-

chy) s naviazaním na plochy rekreácie v prírodnom prostredí vo vzťahu na tok Moravy a prítomnosť pre-

pojenia na Rakúsku republiku mostom pre peších a cyklistov. Miesto je pre rozvoj športu a rekreácie at-

raktívne aj prítomnosťou bývalej línie železnej opony, prvkami obranného systému Bratislavy z 30. rokov 

20.teho storočia – bunkre. 

 

V MČ Devínska Nová Ves bola vyhlásená pamiatková zóna Nariadením NVB Ba 1.4.1990, potvrdená Vy-

hláškou Okresného úradu Ba č.1/92 zo dňa 18.8.1992. V rámci revízie pamiatkových zón bola pamiatková 

zóna v Devínskej Novej Vsi zrušená. 
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Ochranné pásmo NKP bolo vyhlásené na základe rozhodnutia ev. č. PÚ-05/699-14/5827/Kal zo dňa 

10.06.2005 o vyhlásení ochranného pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v Bratislave – 

Devínskej Novej Vsi: rímskokatolíckeho kostola Ducha svätého, evidovaného v ÚZPF pod. č. 10616/1-3, 

usadlostí na Námestí 6. Apríla č. 4 evidovanej v ÚZPF pod .č. 10617, ľudových domov: na Námestí 6. Apríla 

č. 13, evidovaného v ÚZPF pod č. 10618/0, ma Námestí 6 apríla č. 15, evidovaného pod č. 10621/0, na 

Želiarskej ulici č. 6 evidovaného pod č. 1062/0 a pomníka padlých evidovaného v ÚZPF pod č. 677/0.  

 

 

Východzím bodom hranice ochranného pásma je juhovýchodný cip parcely č. 2565/199 (v styku s parce-

lami Č. 2123/5 a 2565/214). Hranica ochranného pásma pokračuje západným smerom po južnej hranici 

parcely Č. 2565/199 do jej juhozápadného cípu, ktorý je bodom styku parciel č. 2567 a 2123/5. Hranica 

pokračuje krátkym úsekom južného okraja parcely Č . 2567 k parcele Č. 4/1 a prechádza do južného cípu 

parcely 4/1, ktorý je bodom styku parciel Č. 4/1 , 2123/5 a 1651 . Z tadiaľto hranica ochranného pásma 

západným smerom šikmo pretína cestnú komunikáciu (parcelné Č. 1651) ak nej priľahlé chodníky do bodu 

styku parciel Č. 2078/15, 2078/35 a 1651, ktorý je severovýchodným cípom parcely Č. 2078/15. Hranica 

ochranného pásma prechádza po východnom a južnom okraji parcely Č . 2078/15 k severovýchodnému 

cípu parcely Č. 2078/16 z kadiaľ pokračuje po východnom okraji parcely do jej juhovýchodného cípu (bod 

styku parciel Č. 2078/16, 2078/20, 2078/19. 

V tomto bode sa hranica ochranného pásma pravouhlo zalamuje západným smerom a postupuje po juž-

nom okraji parcely Č. 2078/16 do jej juhozápadného cípu, ktorý je stykom parciel č. 2078/16, 2078/17 a 

2122. Z tohto bodu hranica ochranného pásma postupuje priamočiaro západným smerom do bodu styku 

parciel Č. 2095/30, 2095/31 a 2122, pričom pretína cestnú komunikáciu s parcelným Č. 2122. Z tohto bodu 

pokračuje hranica ochranného pásma západným smerom po južnom okraji parciel Č. 2095/30, 2095/16, 

2097, 2096 do juhozápadného cípu parcely Č. 2096, ktorý je bodom styku parciel Č. 2096, 2093 a 1833. Z 

tohto bodu hranica ochranného pásma priamočiaro pretína parcelu cestnej komunikácie s parcelným čís-

lom 1833 do bodu styku parciel č. 1830, 1829 a 1833. Z tohto bodu pokračuje hranica ochranného pásma 

stále západným smerom pozdĺž príslušných úsekov južných obvodov - okrajov parciel č. 1830, 1831 , 1754, 

1755, 1759, 1761/1 , 1763, 1768/1, 1768/3, 1771, 1774, 1773, 1778/1 do bodu styku parciel č. 1778/1, 

1780 a 1783, ktorý je juhovýchodným cípom parcely č. 1780. Hranica ochranného pásma ďalej pokračuje 

tým, že sa stáča na sever, pozdĺž juhozápadného a západného okraja parcely č. 1780 do jej severozápad-

ného cípu, ktorý je bodom styku parciel č. 1780, 1782 a 1752. Z tohto bodu hranica ochranného pásma 

vedie severným smerom a pretína parcely cestných komunikácií s parcelnými č . 1752, 1742 do bodu styku 

parciel č . 1735, 1731, 1734 a 1742. Z tohto bodu pokračuje ďalej severne pozdĺž západných okrajov parciel 

č. 1731, 1732, 1728. 

V severozápadnom cípe parcely č. 1728 sa pravouhlo zalamuje a pokračuje východným smerom pozdĺž 

severného okraja parcely 1728 k jej severovýchodnému cípu – styku s parcelami č. 1724 a 1726. Z toho 

bodu pokračuje hranica ochranného pásma opäť severne pozdĺž západných okrajov parciel č. 1724, 

1722/2, 1720, 1717, 1714/1 , 1714/4, 1713/3, 1706 a 1700 do severovýchodného cípu parcely č. 1700, 
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ktorý je bodom styku parciel č. 1700, 1701, 1698. Z tohto bodu pokračuje hranica priamočiaro severne cez 

parcelu č. 1698 do bodu styku parciel č. 1696, 1697 a 1698, ktorý je juhozápadným cípom parcely č . 1696. 

Z tohto bodu potom postupuje hranica ochranného pásma severným smerom pozdĺž západných okrajov 

parciel č. 1696, 1695, 1693,1691,1688,1685 do severozápadného cípu parcely č. 1685. Tu sa pravouhlo 

lomí na východ a postupuje severným okrajom parcely k juhozápadnému cípu parcely č . 1680, kde sa 

pravouhlo lomí na sever a postupuje severným smerom pozdĺž západného okraju parcely č . 1680 do jej 

severozápadného cípu. 

Odtiaľ hranica ochranného pásma postupuje pozdĺž okraja - obvodu parcely č. 1678 do bodu styku parciel 

č. 1678, 1679/2 a 1676. V tomto bode sa hranica ochranného pásma stáča na východ a postupuje po se-

vernom okraji parcely č . 1678 do jej severovýchodného cípu, ktorý je bodom styku parciel č. 1678, 1776 a 

1428/2. Z tohto bodu pokračuje hranica východne pričom priamočiaro pretína cestnú komunikáciu na par-

cele č. 1428/2 a dostáva sa do bodu styku parciel č . 7, 8 a 1428/2.Tento bod je severozápadný cíp parcely 

č. 7 a hranica ochranného pásma pokračuje odtiaľ pozdĺž severného okraja parcely č. 7 do jej severový-

chodného cípu. ktorý je stykom parciel č . 7, 8, a 10/1. V tomto bode sa hranica ochranného pásma lomí, 

pravouhlo sa stáča na juh a pokračuje južným smerom po západnom okraji parciel č. 7 a 6 do bodu styku 

parciel č. 6, 10/2 a 10/1 . V tomto bode sa hranica ochranného pásma pravouhlo stáča na východ a pokra-

čuje východným smerom pozdĺž severného okraja parcely č. 10/2 do jej severovýchodného cípu. Z tohto 

bodu pokračuje hranica ochranného pásma východným smerom pričom priamočiaro pretína parcely č. 

10/1 a 35 a smeruje do bodu, ktorý je severozápadným cípom parcely č . 41/1. Hranica ochranného pásma 

pokračuje severným okrajom parcely č. 41/1, 41/2, 41/3 a opäť 41/1 do severovýchodného cípu parcely č. 

4111 . Z tohto Cípu pokračuje hranica ochranného pásma východným smerom pričom pretína parcelu č . 

35 a dostáva sa do bodu, ktorý je juhozápadným cípom parcely č. 44/3 v styku s parcelami č . 35 a 44/2. Z 

tohto bodu pokračuje hranica ochranného pásma severným smerom po východnom okraji parcely č. 44/3 

a 44/4. V severozápadnom cípe parcely č. 44/4 sa pravouhlo lomí a stáča sa východným smerom.  

Ďalej postupuje po severnom okraji parciel č. 44/4, 43/1 a 44/1 .V severovýchodnom nároží parcely č. 44/1 

hranica ochranného pásma priamočiaro pretína parcelu č . 35 do bodu, ktorý je juhozápadným cípom par-

cely č. 51/3. Z tohto cípu postupuje hranica severným smerom po západnom okraji parcely č. 51/3 a 51/1 

. V severozápadnom cípe parcely č. 51/1 sa pravouhlo lomí a stáča sa na východ. Postupuje pozdĺž sever-

ného okraju parcely č. 51/1 do jej severovýchodného cípu, v ktorom sa stáča na juh a postupuje ďalej 

východným okrajom parcely č. 51/1, do Juhovýchodného cípu. Z tohto bodu hranica ochranného pásma 

pokračuje pretínajúc parcelu cestnej komunikácie č. 2121 do bodu styku parciel č. 3/2, 1 a 2121 . Z tohto 

bodu pokračuje hranica ochranného pásma severovýchodný smerom po okraji parcely č. 3/2 a 2567 do 

bodu styku parciel č. 2565/199, 2567 a 2121. ' 

Z tohto bodu sa hranica ochranného pásma stáča na juh a postupuje pozdĺž nepravidelného okraja parcely 

Č. 2565/199 s pravouhlými zalomeniami do jej juhovýchodného cípu, ktorý je východzím bodom tohto 

ochranného pásma, čím ho zároveň uzatvára. 
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1,2/1,2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 2567, 2565/199, 2569, časť ciest: 1428/1, 1651,2121, 1742, 1833, 2122; 

5/1, 5/2, 6, 7, 10/2, 11, 35 - časť cesty, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 41/3, 42, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 

49/1, 49/2, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 1678, 1680, 1683, 1684, 1685, 1688, 1690/1,1690/2, 1691, 1693, 1695, 

1696, 1698 - časť cesty, 1699, 1700, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1709, 1710, 1711, 1712/1, 1712/2, 

1713/1, 1713/3, 1714/1, 1714/4, 1717, 1718,1720, 1722/1,1722/2, 1724, 1725, 1727, 1728, 1729, 1731, 

1732, 1734, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1780, 1778/1, 1778/2, 1773, 

1774, 1771, 1766, 1767, 1768/1, 1768/2,1768/3, 1763, 1761/1, 1761/2, 1761/3, 1759, 1757, 1758, 1755, 

1754, 1573, 1832, 1831, 1830, 2096, 2097, 2098/1, 2098/2, 2099, 2100/1, 2100/2, 2101, 2103, 2106, 2107, 

2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113/1, 2113/2, 2114/1, 2114/2, 2115/1, 2115/2, 2116/1, 2116/2, 2117/1, 

2117/2,2118/1, 2118/2, 2119/1, 2119/2, 212017, 2120/8, 2095/1, 2095/2,2095/3,2095/4, 2095/5, 

2095/6, 209517, 2095/8, 2059/9, 2095/10, 2095/11, 2095/12, 2095/13, 2095/14, 2095/15, 2095/16, 

2095/24, 2095/25, 2095/26, 2095/27, 2095/28, 2095/29, 2095/30, 2095/35, 2019/4, 2019/5, 2019/6, 

201917, 2019/8, 2019/9, 2019/10, 2019/11, 2019/12, 2019/13, 2019/14, 2019/15, 2019/16, 2019/19, 

2123/1, 2078/32, 2078/15, 2078/27, 2078/16. 

 

Územie navrhovaného ochranného pásma národných kultúrnych pamiatok rímskokatolíckeho kostola Du-

cha svätého, ľudových domov a pamätníka sa nachádza v juhozápadnej časti súčasnej zástavby Devínskej 

Novej Vsi, ktorá je mestskou časťou  Bratislavy. Plocha ochranného pásma zaberá územie dnešného Ná-

mestia 6. apríla s okolitou zástavbou a časť pôvodnej historickej zástavby obce tvorenej uličnou radovou 

zástavbou po oboch stranách Istrijskej ul.. Táto bola v minulosti hlavnou cestnou komunikáciou obce a 

vedie z námestia v smere J-S. K územiu ochranného pásma sa pripája ešte od lstrijskej ul. východne situo-

vané územie okolo areálu kostola zahŕňajúce zástavbu pozdĺž Eisnerovej a Hradištnej ulice. 

Územie Námestia 6. apríla a Istrijskej ul. je na rovinatom teréne, ktorý sa východne od námestia mierne 

vyvyšuje. Areál kostola je situovaný na miernom návrší ohraničenom z južnej a severnej strany Eisnerovou 

a Hradištnou ul.. Obe ulice sa na západnej strane pred kostolom vidlicovito zbiehajú k sebe a spájajú sa do 

jedného prúdu, ktorý pokračuje západným smerom a kolmo sa napája na Istrijskú ulicu. 

Ku kostolu vedie od ústia križovatky Hradištnej a Eisnerovej ul. nástupný chodník lemovaný mladou alejou 

z líp malolistých. Približne v strede dĺžky chodníka sú dnes umiestnené po stranách socha Jána Nepo-

múckeho - zo severu a malá novodobá kaplnka Piety z juhu. Samotný objekt kostola v súčasnosti už nie je 

ohradený a len z východnej strany sa zachoval úsek pôvodného ohradného múru, ktorý dnes tvorí súčasť 

ohrady cintorína východne za kostolom. Ku kostolu vedú zo severnej strany ešte dve nástupné schodiská. 

Severovýchodné vedie popri spevňujúcom murive ohrady cintorína, v ktorom je malá niková kaplnka sv. 

Judáša Tadeášskeho. Z južnej strany kostola je situovaný novodobý jednopodlažný objekt Domu smútku s 

plochou strechou pred hlavnou západnou fasádnou s predstavanou dvojpodlažnou hranolovitou vežou s 

rovným ukončením. Bol daný do užívania v roku 1974. Kostolné návršie je zatrávnené a po stranách ná-

stupného chodníka s nízkou krovinatou úpravou zelene. Areál má realizované nové funkčné osvetlenie 

jednoduchými lampami, ktoré proporciami zodpovedajú merítku kostola a vhodne dotvárajú prostredie. 

Zo severnej strany kostola sú dve vzrastlé stromy, ktoré však nie sú svojimi korunami v priamom kontakte 
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s kostolom a okolo Domu smútku sú vysadené tuje a ihličnaté kroviny. Súčasťou cintorína sú vzrastlé 

stromy. 

Východne za cintorínom je nezastavaný zatrávnený pozemok, ktorý tvorí odstup od sídliskovej zástavby z 

deväť podlažných paneláksov. Juhovýchodne za cintorínom zo severnej strany Eisnerovej ulici je situovaná 

malá kaplnka sv. Marka, na čelnej strane s nápisom AN NO DOMINY 1949, svedčiacom o obnove staršieho 

objektu, ktorý je doložený už aj na historickej katastrálnej mape z roku 1895. 

Zo severnej strany kostola je na nižšom rovinatom teréne výstavba bytových domov (4 a pol nadzemných 

podlaží) z 50. rokov 20. storočia. Križovatka Istrijská ul. má z oboch strán zachovanú uličnú radovú zástavbu 

obytných rodinných domov. Majú zväčša jedno nadzemné podlažie a sedlovú strechu. Dodržiavajú uličnú 

čiaru . Zo západnej strany Istrijskej v nároží s Eisnerovou ul. je objekt Istrijská Č . 2. - trojpodlažná Reštau-

rácia U Michala. Východne sa k nej napája dvojpodlažné Kultúrne stredisko. Objekt bol postavený na zač. 

20. rokov 20. stor. ako prízemná budova Potravinového družstva a neskôr bol nadstavaný. Severne vedľa 

je objekt Istrijská Č . 4. - objekt pôvodne barokovej Pálfiovskej kúrie (neskôr obecná škola), ktorý dnes patrí 

rím. kat. cirkvi a vedľa stojaci objekt Istrijská Č . 6 je bývalý Obecný úrad, ktorý tu zriadili po odkúpení 

budovy od Mikuláša Pálfiho v r. 1885. 

Kolmo vo vyústení Eisnerovej ulice, na západnej strane Istrijskej je situovaný pomník padlým v 1. a 2. sve-

tovej vojne. Má tvar nízkeho pylóna s postavou ležiaceho padlého vojaka. 

Južným smerom ústi Istrijská ul. do návsia - dnešného Námestia 6. apríla, ktoré má trojuholníkový pôdorys. 

Centrálna časť námestia má parkovú . úpravu so zatrávneným povrchom a nízkymi krovinami doplnenú z 

južnej strany dvoma vysadenými vzrastlými stromami medzi ktorými je situovaná cholerová socha P. Márie 

na stĺpe z roku 1839 a kamenná kruhová studňa . Východnú stranu námestia tvoria jednopodlažné rodinné 

domy so stanovými strechami z 50. rokov 20. stor. Na južnej strane námestia je situovaná usadlosť, ktorá 

je národnou kultúrnou pamiatkou a z jej zadnej (južnej) strany prebieha v smere V-Z Želiarska ul .. Juhový-

chodným smerom z Námestia 6. apríla vychádza ulica Slovinec. Ulice Želiarska a Slovinec v smere na východ 

miene stúpajú, keďže terén sa tu dvíha. Majú uličnú zástavbu obytných domov, ktoré zachovávajú vidiecky 

charakter. 

Parcelácia pozemkov domova dvorových častí zachováva ešte staršiu urbanistickú štruktúru, ktorá je do-

ložená na historickej mape z roku 1895. Túto pôvodnú parcelačnú štruktúru narušuje už novodobé prepar-

celovanie pozemkov z južnej strany kostolného návršia popri Eisnerovej ul., ktoré sú v súčasnosti nezasta-

vané, a zmenená parcelácia s novodobou radovou zástavbou na Pieskovcovej ulici juhovýchodne od kos-

tolného návršia, ktorá z časti tvorí súčasť ochranného pásma. Tvoria ju "katalógové" rodinné domy zo 70.a 

80. rokov 20. storočia s dvomi nadzemnými podlažiami a rovnými strechami. 

Na základe výskumu bol v roku 2002 MÚOP Bratislava vypracovaný dokument „Metodika ochrany pamiat-

kových hodnôt autentického urbanizmu a ľudovej architektúry na území Pamiatkovej zóny Bratislava- De-

vínska Nová Ves“. V zmysle uvedeného dokumentu boli jednotlivé objekty rozdelené do 6 kategórií: 

1. kategória - najvyššia, t. j. objekty zachované v historickej podobe, Objekty začlenené do 1. Kate-

górie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. 
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2. kategória - domy s verne zachovanou fasádou a vonkajším vzhľadom  

3. kategória - domy tradičného ľudového typu s menšou mierou pôvodných zachovaných prvkov  

4. kategória - domy ľudového typu s malou miernou zachovania pôvodných hodnôt 

5. kategória - domy mierkou  alebo situovaním rešpektujúce  danosti prostredia a charakter  ľudovej 

architektúry  

6. kategória - domy nevhodné - v rozpore s charakterom zóny, pôsobia rušivo  

Pre takto stanovené kategórie boli vyšpecifikované zásady ochrany, ktoré vo forme relevantnej pre 

územný plán zóny boli premietnuté do záväznej časti ÚPN CMZ Devínska Nová Ves. 

V centrálnej mestskej zóne Devínska Nová Ves, sa nachádzajú tieto pamiatkové objekty, ktoré sú zapísané 

v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národné kultúrne pamiatky: 

Tab. 21 Pamiatky zapísané v ÚZPF SR 

P.č. pamiatkový objekt,  

prevládajúci sloh,  

dispozícia,  

Číslo ÚZPF Orientačné 

číslo/ 

súpisné 
číslo/ P.č. 

Unifikovaný 
názov NKP / 
PO 

Doba vzniku Dátum vy-
hlásenia  

za KP 

Číslo rozhodnu-
tia 

Zaužívaný ná-
zov 

1 rímskokatolícky kos-
tol sv. Ducha, rene-
sančný, 

jednoloďový 

354/0 0- 

0- 

1 

kostol 1. pol. 16.st. 17.07.1963 SKK ONV Brati-
slava-Vidiek 

2 Nám. 6. apríla,  

Pomník padlým I. a 
II. sv. vojny,  

677/0 0- 

0- 

1742 

pomník neDatovaná 16.04.1985 OK NVB 457/5-
435/85 

3 Nám. 6. Apríla,  

ľudové staviteľstvo,  

obdĺžnik dvojpries-
torový 

10616/1 4- 

5311- 

1744 

dvor roľ-
nícky/ 

dom ľudový 
s hosp. časť 

pred r.1896 16.03.1992 MK SR-543/92-
32 

4 Nám. 6. Apríla,  

Ľud. Stav., obdĺžnik 

päťpriestorový 

10616/2 6- 

5312- 

1745 

dvor roľ-
nícky/ 

dom ľudový  

pred r.1896 16.03.1992 MK SR-543/92-
32 

5 Nám. 6. Apríla,  

Ľud. Stav., tvar L 

trojpriestorový 

10616/3 8- 

5313- 

1746 

dvor roľ-
nícky/ 

dom ľudový  

s hosp. časť 

pred r.1896 16.03.1992 MK SR-543/92-
32 

6 Nám. 6. Apríla,  

ľudové staviteľstvo,  

obdĺžnik štvorpries-
torový 

10617/0 13- 

5324- 

1717 

dom ľudový / 

dom ľudový 

pred r.1896 16.03.1992 MK SR-543/92-
32 

7 Nám. 6. Apríla,  

ľudové staviteľstvo,  

obdĺžnik  

10618/0 15- 

5325- 

1710 

dom ľudový/ 

dom ľudový  

pred r.1896 16.03.1992 MK SR-543/92-
32 

8 Istrijská ul.,  

klasicizmus,  

obdĺžnik  

693/0 49- 

5082- 

1614 

Stanica 
mýtna/ 

pred r.1771 11.12.1985 R-NVB 364/85 

Mýtnica, 
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P.č. pamiatkový objekt,  

prevládajúci sloh,  

dispozícia,  

Číslo ÚZPF Orientačné 

číslo/ 

súpisné 
číslo/ P.č. 

Unifikovaný 
názov NKP / 
PO 

Doba vzniku Dátum vy-
hlásenia  

za KP 

Číslo rozhodnu-
tia 

Zaužívaný ná-
zov 

Stanica 
mýtna 

Kendeffyho 
dom 

9 Novoveská ul.,  

eklektizmus,  

pôdorys tvar L – 3 
trakt 

11244/0 17- 

5401- 

1302 

Vila/ 

Vila 

pred r.1903 12.06.1998 MK SR-282/98-
400,  

Vila "Košťálka", 
Brixov dom 

10 Prímoravská ul.,  

Ľud. stav., obdĺžnik 

štvorpriestorový 

10619/0 12- 

12- 

1868/3 

dom ľudový/ 

dom ľudový  

2. pol. 19.st. 16.03.1992 MK SR-543/92-
32 

11 Slovinec ul.,  

ľudové staviteľstvo,  

obdĺžnik trojdielny, 
trojpriestorový 

10620/0 39- 

5149- 

2039 

dom ľudový/ 

dom ľudový  

pred  r. 1986 16.03.1992 MK SR-543/92-
32 

12 Želiarska ul..,  

ľudové staviteľstvo,  

obdĺžnik štvorpries-
torový 

10621/0 6- 

5218- 

1766 

 

dom ľudový/ 

dom ľudový  

pred  r. 1986 16.03.1992 MK SR-543/92-
32 

 

V centrálnej mestskej zóne Devínska Nová Ves, sa nachádzajú tieto pamätihodnosti, ktoré sú evidované 

v Mestskom ústave ochrany pamiatok Bratislava: 

Tab. 22 Pamätihodnosti v CMZ  

 pamätihodnosť  Poznámka 

 NEHMOTNÉ   

1 

 

 

 

10.10.1451 - dátum 
prvej písomnej 
zmienky o obci  

Najstarší nepochybný záznam o existencii obce je z 10.10.1451. V listine ďa-
kuje vtedajší vládca Ján Huňady mestu Bratislava za pomoc a priateľstvo lis-
tinou Datovanou v Devínskej Novej Vsi. Listina je uložená v Archíve mesta 
Bratislava. 

 

2 

 

 

6.4.1945 – deň oslo-
bodenia Devínskej No-
vej Vsi  

Obec bola oslobodená 6.4.1944 vojskami 2. ukrajinského frontu, ktoré vie-
dol maršal Malinovsky. Oslobodeniu predchádzala delostrelecká príprava v 
noci z 5. 4. na 6.4. 1944. Najprv bola oslobodená lokalita Grba, následne celá 
obec. 

 

3 December 1989 - pád 
železnej opony  

V decembri roku 1989 boli z rozhodnutia vlády odstránené ženijné zátarasy 
na hranici s Rakúskom. 

 

4 Chorvátska kolonizá-
cia v roku 1540  

 

Chorvátska kolonizácia vznikla ako dôsledok vydrancovania okolia Bratislavy 
vojskami, ktoré bránili Bratislavu a Viedeň. Chorváti sa v Devínskej Novej Vsi 
usadzovali od 30. – 70. rokov 16. storočia, osídľovali uvoľnenú pôdu. V roku 
1910 žilo v Devínskej Novej Vsi 1 166 Chorvátov.  

V obci je zriadené Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku a koná sa pravi-
delne festival chorvátskej kultúry. 
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 pamätihodnosť  Poznámka 

5 Zmienka o Rastislavo-
vej pevnosti v roku 
869  

 

V roku 846 je vo Fuldských análoch zmienka o meste ktoré sa „ v jazyku 
onoho ľudu nazýva Dowina, t.j. dievča„. Ide o miesto, kde východofranský 
kráľ Ľudovít útočil na Rastislava. 

 

 HMOTNÉ NEHNU-
TEĽNÉ 

  

1. Avarsko – slovanské 
pohrebisko  

 

V roku 1926 – 1933 bolo J. Eisnerom odkryté slovansko avarské pohrebisko. 
Preskúmaných bolo 883 hrobov, z toho 27 žiarových. Našli sa hroby boha-
tých jazdcov s výzbrojom, s konskými postrojmi a s vedierkami s kovovými 
obručmi. Pochované ženy boli zdobené náušnicami a záušnicami. Najviac sa 
našlo hlinených nádob vytáčaných na kruhu, ale i primitívnych, zhotovených 
bez hrnčiarskeho kruhu. 

 

2 Býv. verejná studňa 
Nám. 6 apríla 

Pôvodne verejná studňa, dnes zrekonštruovaná s kamennou obrubou, za-
krytá novou kovovou mrežou. 

 

3. Socha Panny Márie 
Cholerskej  

Nám. 6 apríla 

 

Na vysokom hranatom pilieri ukončenom rímsovou hlavicou stojí socha 
Panny Márie s malým Ježiškom v náručí. Postavená bola v roku 1839, fundá-
torom bol Peter Nagy. Je nazývaná Cholerská Panny Mária, pretože v roku 
1931 vypukla v dedine cholera, zomreli občania predovšetkým dolnej časti 
dediny, cholera sa zastavila pri domoch, kde v roku 1839 postavili túto so-
chu. 

 

4. Kaplnka sv. Jána Ne-
pomuckého  

Na Mýte 

Murovaná kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1911. Fundátorom bola 
Edita Hrúzová. Vo vnútri je socha sv. Jána Nepomuckého s ukrižovaným Kris-
tom na kríži. Je postavená pravdepodobne na mieste, kde stála v roku 1731 
socha sv. Šebastiána. 

 

5. Línia vojenských bun-
krov  

Východný breh rieky 
Moravy ( 11 ks )  

Súčasť obrannej línie postavenej na hranici medzi Rakúskom a Českosloven-
skom v roku 1938 – 1939. Cena jedného betónového bunkra bola približne 
60 000 Kčs. Bunkre neboli nikdy použité. 

 

 

6. Budova potravného 
družstva  

Istrijská ul. 2 

 

Poschodová budova Pohostinstva u Michala. Pôvodne to bola prízemná bu-
dova Potravného družstva s vlastným konzumom, krčmou a veľkou sálou a 
kanceláriou Úverného družstva. Postavená bola na zač. 20. storočia, prebu-
dovaná po 2. sv. vojne, priestory boli rozšírené o prístavby z východnej 
strany a do dvora. V tejto budove bola sála, kde nacvičovalo ochotnícke di-
vadlo a telovýchova v Devínske Novej Vsi. 

 

7. Bývalá Pálffyovská kú-
ria  

Istrijská ul. č. 4 

 

Prízemná budova v strede s prejazdom zaklenutým pruskou klenbou na pá-
soch a kamenným vstupným portálom. Pôvodne to bola zemepanská kúria 
Pálfyovcov postavená v 18. storočí. V roku 1897 bola v budove zriadená 
škola, do roku 1926 v nej bola rímsko katolícka ľudová škola, neskôr štátna 
meštianska škola, poľnohospodárska učňovská škola a ľudová škola umenia. 
Do dnešnej podoby bola prestavaná v rokoch 1937 – 1939, v rokoch 1980 
rekonštruovaná pre potreby kultúry. 

 

8. Bývalá budova obec-
ného a notárskeho 
úradu  

Istrijská ul. č. 6 

Prízemná budova situovaná vedľa bývalej pálfiovskej kúrie, na južnej strane 
má prejazdom. V roku 1885 v nej obec zriadila obecný úrad, notársky byt a 
na susednej parcele pastiereň. 

 

9. Kaplnka sv. Floriána a 
sv. Vendelína ( sv. 
Jána Nepomuckého)  

Istrijská ul. 

 

Murovaná kaplnka situovaná na západnej strane Istrijskej ulice bola posta-
vená v roku 1883. Fundátorom bol Juraj Martanovič, pôvodné sochy sa ne-
zachovali. Má obdlžnikový pôdorys a sedlovú strechu. Nika je prístupná otvo-
rom v tvare lomeného oblúka. Kaplnka je z roku 1883. Vo vnútri sú tri sochy, 

 



99 
 

 pamätihodnosť  Poznámka 

v strede je to socha Panny Márie, na jej ľavej strane je socha sv. Vendelína, 
napravo socha sv. Floriána. 

10 Kríž s Ukrižovaným Is-
trijská ul. 

 

Na hranatom sokli je nápisová doska s Datovaním. Sokel je ukončený rímsou. 
Samotný kríž na ktorom je socha ukrižovaného Krista má ďatelinové ukon-
čenie ramien a nápisovú tabuľku INRI. Socha Krista je kovová. V spodnej časti 
je malá soška stojacej Panny Márie so srdcom na hrudi a knihou v rukách. 

 

11 Trojičný stĺp  

Istrijská ul. 

Súsošie Najsvätejšej Trojice je situované na rohu Istrijskej ulice a ulice Na 
Vyhliadke. Súsošie je umiestnené na vysokom kamennom stĺpe. Stĺp je v 
spodnej časti kanelovaný, v hornej časti ukončený korintskou hlavicou. Sú-
sošie je tvorené sediacimi sochami Krista , naľavo, a Boha otca vpravo. Boh 
Otec zdvihnutou rukou pridŕža kríž. Okolie stĺpa je ohradené nízkym betóno-
vým obrubníkom s kovovou mrežou. 

 

12 Kaplnka so sochou 
Piety Hradištná ul., 

 

Socha Piety je umiestená v kaplnke Piety postavenej v roku 1998. Socha re-
prezentuje tradičný typ zobrazenia Piety, smútiacu sediacu pannu Máriu v 
náručí s ležiacim Kristom.  

Socha je kópiou pôvodnej barokovej sochy. 

 

13 Oporný múr kostola r. 
k. sv. Ducha a socha 
sv. Júdu Tadeáša  

Hradištná ul., 

V opornom múre svahu kostola je malá nika, v ktorej je novodobá keramická 
socha sv. Júdu Tadeáša. 

 

 

14 Socha sv. Jána Nepo-
muckého  

Hradištná ul.,  

Eisnerova ul. 

Socha svätého Jána Nepomuckého je situovaná vo vstupnej časti areálu r. k. 
kostola sv. Ducha. Socha je na hranolovom podstavci. Svätec stojí v miernom 
predklone, oblečený je do cirkevného rúcha, na hlave má biret. V ľavej ruke 
drží zatvorené knihu, atribút, ktorý držal v pravej ruke chýba. 

 

15 Pomník spisovateľa 
Rudolfa Slobodu  

ul. Slovinec 

 

Na hranolovom podstavci je umiestnená kovová odliata busta Rudolfa Slo-
bodu. Na stene podstavca je tabuľa s nápisom: Rudolf Sloboda, slovenský 
spisovateľ, 1938 – 1995. Rudolf Sloboda sa narodil v Devínskej Novej Vsi, 
autorom busty je akad. sochár Ilečko. 

 

16 Kaplnka sv. Marka Eis-
nerova ul 

 

Pôvodne bola postavená v poli v roku 1884. Staviteľom bola Anna Martano-
vičová, opravená bola v roku 1946. Sochu do kaplnky vyrezali Jozef Weisz a 
Ľudovít Kanka z Banskej Štiavnice a bola vysoká 1 m. 

Kaplnka je malá stavba obdĺžnikového pôdorysu. Prístupná je niekoľkými 
schodíkmi. V štíte má nápis: ANNO DOMINI 1946. 

 

17 Pamätník padlým ne-
meckým vojakom 
Mlynská ul. 

 

Kamenný pomník padlým nemeckým vojakom z obdobia 1. republiky a 2. 
svetovej vojny situovaný na vedľa areálu roľníckeho družstva. V ľavej časti s 
nápisovou doskou s menami a počtom mŕtvych vojakov. Pomník je osadený 
na ploche z betónových dlažieb oplotený nízkymi kovovými stĺpikmi spoje-
nými reťazou. 

 

18 Pamätník ruským vo-
jakom  

Mlynská ul. 

 

Pomník je prístupný z cesty krátkym betónovým schodiskom, Tvorený je 
troma hladkými piliermi , v strede ktorých je tabuľka s nápisom: Česť a sláva 
sovietskym vojakom, ktorí zahynuli v zajateckom tábore na tomto mieste v 
rokoch 1944 – 1945. 

 

19 Pamätník židovského 
cintorína  

Hradištná ul. 

Symbolický kamenný pamätník pripomínajúci miesto židovského cintorína, 
ktorý bol zničený pri výstavbe sídliska na Hradištnej ulici. Pamätník bol od-
halený v roku 2008. 

 

20 Židovský cintorín  

 

Dejiny židov v Devínskej Novej Vsi sú späté s dejinami židov v Devíne, resp. 
v Bratislave. Židia tvoria súčasť histórie Devínskej Novej Vsi. V 19. a zač. 20. 
storočia bola v dedine židovská modlitebňa.  
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 pamätihodnosť  Poznámka 

Židovský cintorín s murovanou ohradou a márnicou bol situovaný v blízkosti 
terajšieho cintorína, pri uliciach Na Grbe a Hradištná. Zrušený bol pri vý-
stavbe sídliska na Hradištnej ulici. V roku 2008 bol odhalený na mieste býva-
lého židovského cintorína pamätník. 

21 Tri Marcheggské 
mosty  

 

Tri mostné oblúky železnice spájajúcej Devínsku Novú Ves s Marcheggom, 
postavené medzi rokmi 1838 - 1848. Boli súčasťou trate Viedeň - Bratislava 
– Budapešť. Tvorené sú mostným oblúkom z kameňa a tehál. 

 

22 Náhrobok grófa Zer-
bonniho di Sposetti - 
Cintorín 

Kamenný náhrobok je jednoduchý, hranolový, v strede s nápisovou doskou, 
nad ktorou je rímsa. Ukončený je trojuholníkovým štítom nad ktorým je kríž 
s Ukrižovaným. 

 

23 Budova obecnej školy 
s pamätnými tabuľami 
Charkovská ul. 

 

Dvojpodlažná budova situovaná na rohu Charkovskej a ul. Na Grbe zastre-
šená sedlovou strechou s valbou. Na fasáde orientovane do ulice Na Grbe je 
kamenná tabuľa s nápisom: TÚTO MASARYKOVU OBECNÚ ĽUDOVÚ ŠKOLU 
VYBUDOVALA OBEC DEV. NOVÁ VES V. R. 1926 NA PAMIATKU NÁRODNÉHO 
OSLOBODENIA. Autor diela M. M. Harminc 

 

24 Lokalita Na Kaštieli  

 

Lokalita, ulice a námestie nad potokom Mláka. Ešte v 50. rokoch tu stáli 
zvyšky bývalého kaštieľa kastelána Michala Baja so záhradou. 

 

25 Vžitý chotárny názov 
Pieskovec ( Sandberg ) 

 

Pieskovec ( Sandberg ): kopec na severnom svahu Devínskej Kobyly, súčasť 
prírodnej rezervácie. Na vrchole Pieskovca bolo slovanské hradisko. V roku 
1964 bol vyhlásený za prírodnú rezerváciu. Pomenovanie Sanberg je nepô-
vodné, umelé, ide o ponemčené pôvodné slovenské slovo Pieskovec. 

 

26 Vžitý chotárny názov 
Glavica  

 

Glavica: časť obce, ktorá bola vďaka svojej polohe križovatkou pútnických 
ciest. Je spomenutá už v diele Cyrilometodiáda ako miesto kde oddychovali 
pútnici smerujúci na Devín. Chorvátsky názov pre pieskový kopec. Podľa po-
vesti je hrobom hunského vodcu Atilu. 

 

27 Vžitý chotárny názov 
Kolónia  

Kolónia: časť obce východne od železničnej stanice založená po vzniku ČSR, 
v ktorej bývali obyvatelia českej národnosti - úradníci, železničiari, žandári a 
i. 

 

 Vžitý chotárny názov 
Grba  

Grba: štvrť východne od železničnej stanici, v prenesenom význame hrb. 
Obývaná začala byť na prelome 19. – 20. storočia. 

 

28 Mlyn na Novej Mláke  

 

Na začiatku dnešnej Mlynskej ulice stál vodný mlyn, ktorý patril rodine En-
gelhardtovej. V roku 1934 bol zmodernizovaný a vodné koleso bolo vyme-
nené za vodné turbíny a vybudoval sa moderný valcový mlyn. Po 2. svetovej 
vojne bol zbúraný.  

Ulica na ktorej začiatku kedysi stál dnes nesie názov Mlynská. 

 

29 Funkcia mýtnice  

 

Stojaci objekt na Istrijskej ulici č. 49, budova ktorá dlho slúžila ako radnica. 
Bola postavená v 18. storočí, upravená v 1. pol. 19. storočia. Bola v nej trid-
siatková stanica. Po zániku funkcie mýtnice slúžila ako obytný dom. Za 1. ČSR 
bola v objekte žandárska stanica, do roku 1984 miestna knižnica. 

 

30 Majer  

 

V monografii obci z roku 1995 sa spomína Horný a Dolný majer. Dolný majer 
zvaný Peslákov stál na vyvýšenine nad Trojičným stĺpom v ulici na Vyhliadke. 
Pôvodne patril asi radu Pavlínov v Marianke, patril k nemu aj pozemok na 
ktorom je dnes ulica na Vyhliadke.  

Horný majer, tak bol označovaný bývalý veľkostatok Ing. A. Polanského pri 
železničnej stanici v obci, po 2. svet. vojne tu bol hospodársky dvor Štátnych 
majetkov. 
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V rámci širších vzťahoch centrálnej mestskej zóne Devínska Nová Ves, sa nachádzajú tieto pamätihodnosti, 

ktoré sú evidované v Mestskom ústave ochrany pamiatok Bratislava: 

Tab. 23 Pamätihodnosti v rámci širších vzťahov 

 pamätihodnosť  Poznámka 

 NEHNOTNÉ   

1 Kamenný kríž Novove-
ská ul. 

Jednoduchý kamenný kríž v spodnej časti s nikou, postavený na hranolovom 
ustupujúcom podstavci. Okolo neho je novodobá kovová ohrada. 

 

2 Kamenný most Vý-
chodný breh rieky Mo-
ravy 

Zvyšky kamenného barokového mosta z 18. storočia, ktorý viedol z Brati-
slavy do Schlosshofu. Dnes sa z neho zachoval len nájazd na východnom 
brehu Moravy a torzá kamenných oblúkov (pri bunkri). 

 

3 Devínska Nová Ves, 

Železničný most  

nad potokom Mláka 

 

Kamenný železničný most nad potokom Mláka. Kamenné murivo je kladené 
kyklopským spôsobom. Polkruhový oblúk je spevnený betónom. 

Most je pôvodnou súčasťou železničnej trate Bratislava – Viedeň budovanej 
v 2. pol. 19. storočia. 

 

4 Železničný most, zvaný 
Mlynárov most  

nad Mlynskou ulicou 

Kamenný železničný most neďaleko železničnej stanice obce. Most je pôvod-
nou súčasťou železničnej trate Bratislava – Viedeň budovanej v 2. pol. 19. 
storočia. 

 

5 Železničný most  

nad Vápencovou ulicou 

Kamenný železničný most nad Vápencovou ulicou. Kamenné murivo je kla-
dené kyklopským spôsobom. Polkruhový oblúk je vymurovaný z tehál. 

Most je pôvodnou súčasťou železničnej trate Bratislava – Viedeň budovanej 
v 2. pol. 19. storočia. 

 

6 Železničný most, tzv. 
Veľký Eisnerova ulica 

Kamenný železničný most nad cestou do sídliska Podhorské, Kostolné a v 
smere na Eisnerovu ul. Kamenné murivo je kladené kyklopským spôsobom. 
Polkruhový oblúk je spevnený betónom. 

Most je pôvodnou súčasťou železničnej trate Bratislava – Viedeň budovanej 
v 2. pol. 19. storočia. 

 

7 Lokalita Slovinec  

 

Lokalita ktorá dokladá, že horný koniec obce osídlili v 16. storočí „slovinski 
gavornici„ hovoriaci štokavskou Chorvátčinou, bez spojitosti s moderným ja-
zykom Slovinocov. 

 

8 Lokalita Glavica  

 

Časť obce, ktorá vďaka svojej polohe bola križovatkou pútnických ciest. 

Je spomenutá už v diele Cyrilometodiáda ako miesto kde oddychovali pút-
nici, ktorý smerovali na Devín. Chorvátsky názov pre pieskový kopec. Podľa 
povesti je hrobom húnskeho vodcu Atilu. 

 

9 Vodáreň na Skale  

 

Prízemná hranolová budova s rovnou strechou sčasti osadená vo svahu. Vo-
dojem bol postavený v roku 1956. Má dve komory: každá má objem 250 m 
3. Pôvodne sa do vodojemu čerpala voda z prameňa z Jášovce pri Devínskom 
jazere, neskôr z ďalších vodných zdrojov v Devíne. 

 

 

História si pamätá na 24 mostov cez rieku Moravu. Zaujímavú funkciu i osud malo prepojenie medzi obcami 

Devínska Nová Ves – Schlosshof. V sedemdesiatych rokoch 18. storočia v Schlosshofe kotvili lode, ktoré 

Mária Terézia a jej sprievod využívali na výletné plavby po rieke Morave. V roku 1771 dala obnoviť, postaviť 

most Mária Terézia, nakoľko Schlosshof predstavoval jej letné sídlo. 
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Zdroj: Cyklomost Devínska nová Ves /// Schlosshof http://peterpaulik.blog.sme.sk 

Most bol postavený roku 1771 a nahradil sústavu tzv. marheckých mostov, ktoré v priestore Devínskeho 

jazera spájali oba brehy Moravy už v 16. storočí. Hlavné mostné teleso vedúce cez rieku tvorila drevená 

konštrukcia, ktorá mala dĺžku 150 siah ( 270 m). Tok Moravy bol v dobe pred úpravami oveľa širší ale plytší. 

Konštrukcia spočívala na drevených stĺpoch, pilótach, zarazených do riečišťa. Príjazdová cesta pôvodného 

mosta ponad inundačné územie viedla po násypoch vytvorených z lámaného kameňa s niekoľkými kamen-

nými a murovanými klenbovými priepustami, ktoré uľahčovali prietok rieky Moravy v čase jej vysokej hla-

diny. 

Po výstavbe mosta cestné spojenie vedúce cez Devínsku Novú Ves do Rakúska a cez Dúbravku do Bratislavy 

stúplo na význame o čom svedčí aj tridsiatková (colná) stanica, ktorá tu vznikla namiesto stupavskej, keďže 

cesta Viedeň - Marchegg – Stupava- Bratislava sa prestala používať. Spojenie cez Devínsku Novú Ves bolo 

podstatne kratšie.  

V čase vojen s Napoleonom mal most veľký strategický význam. V polovici novembra 1805 tadiaľto prešli 

francúzske – Napoleónové jazdecké oddiely  

V roku 1846 sa začal stavať v chotári Devínskej Novej Vsi ďalší most cez Moravu. Slúžil železnici vedúcej z 

Viedne cez Strasshof a Gänsendorf do Bratislavy. V chotári neveľkej obce stáli teda dva veľké mosty a tým 

si Devínska Nová Ves zaistila prvenstvo v celom Uhorsku. 

Po vzniku Československa (1918) stratili oba mosty na svojom niekdajšom význame. Na sklonku 2. svetovej 

vojny(1945) boli mosty opäť poškodené, ale zakrátko ich opravili. Železničný most sa používal aj keď pre-

mávka postupne redla.  

Jediným prepojením cez rieku Moravu, ktoré sa zachovalo i po roku 1945, bol most Bratislava – Marchegg 

z roku 1848. Most stojaci na 25 kamenných oblúkoch predstavoval najväčšiu vtedajšiu železničnú stavbu.  

Roku 1950 na brehoch rieky Moravy vzniklo prísne strážené hraničné pásmo. Devínska Nová Ves sa stala 

súčasťou pohraničia, kde panoval osobitný pohraničný režim. Osud cestného mosta bol spečatený.  

V roku 2011 sa začala vďaka cezhraničnej spolupráci bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves s ra-

kúskym mestečkom Engelhartstetten výstavba nového cyklomostu. 

http://peterpaulik.blog.sme.sk/
https://sk.wikipedia.org/wiki/2011
https://sk.wikipedia.org/wiki/2011
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mestsk%C3%A1_%C4%8Das%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADnska_Nov%C3%A1_Ves
https://sk.wikipedia.org/wiki/Meste%C4%8Dko_(typ_obce)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Engelhartstetten
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cyklomost_Dev%C3%ADnska_Nov%C3%A1_Ves_%E2%80%93_Schlosshof
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Dnešný nový most, lávka pre peších a cyklistov dokončený a otvorený v roku 2012, vznikol na mieste his-

torického, ktorý obnovili - vystavali v roku 1771 na príkaz Márie Terézie. Cyklomost spája okolie zámku s 

cyklotrasou smerujúcou do Bratislavy. 

      

pôvodný mostný násyp ešte z čias Márie Terézie  

Železná opona 

      

 

Osídlenie územia Devínskej Novej Vsi siaha najmenej do mladšej doby kamennej. Našli sa tu aj predmety 

pochádzajúce z bronzovej a zo železnej doby. Osobitnú pozornosť si zaslúžia unikátne nálezy dokumentu-

júce slovansko-avarské osídlenie. Nachádza sa tu jedno z najstarších a najvýznamnejších pohrebísk. Vzhľa-

dom na skutočnosť, že územie je mimoriadne významné, z hľadiska ochrany archeologických nálezov a ná-

lezísk potrebné aby: „Investor, stavebník si od Krajského pamiatkového úradu Bratislava v jednotlivých 

stupňoch stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti z 

dôvodu, že stavebnou činnosťou, resp. zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu archeologických nálezísk, 

ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov a nálezísk“.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/2012
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
http://blog.sme.sk/blog/9672/301525/stary_vs_novy.JPG
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Menšie parkovo upravené plochy predstavujú menšie plochy s okrasnou funkciou, ktoré nespĺňajú para-

metre kategórie zelene „parky“. Tieto plochy sú najmä parčíky, odpočinkové plochy, okrasné plochy pred 

verejnými budovami a pri pomníkoch. Menšie parkovo upravené plochy predstavujú: 

Plocha sa nachádza v južnej časti užšieho riešeného územia medzi Eisnerovou a Hradištnou ulicou. Plochu 

okolia kostola tvoria nástupný smer tvorí alej líp s doprovodom jedincov borievky, severozápadná časť je 

tvorená náletom agátov s prímesou orgovánu. V blízkosti kostola sa nachádza hodnotná lipa. Na južnej 

strane kostola sa nachádzajú jedince borievky a krušpánu. Vo vydláždenej ploche sú vynechané miesta pre 

vzrastlú zeleň. Juhozápadne od kostola sa nachádzajú tuje a brezy. Plochy južného svahu tvoria trávniky 

s výsadbou veľmi peknej moruše, na spodnom svahu sa nachádza alej sofor, rozširuje sa tam nálet agátov. 

Trávnikové plochy sú udržiavané. Plocha severného svahu je tvorená výsadbou orgovánu, líp, tuje a če-

rešne, krovité poschodie tvorí orgován a borievka. 

Menšia parkovo upravená plocha v južnej časti užšieho riešeného územia. Dominantou plochy je Marián-

sky stĺp s dvomi vzrastlými lipami veľkolistými (Tilia platyphylos). Na trávnatej ploche sú voľné a nekon-

cepčné výsadby kríkov. Nachádzajú sa tu prvky drobnej architektúry a studňa, .  

Plocha sa nachádza na rohu Istrijskej a Novoveskej ulici. Plocha je zatrávnená bez výraznejších výsadieb. 

Vzrastlejšie jedince sa nachádzajú pri budove dátového centra a zdravotného strediska. Plocha zelene plní 

len transportnú funkciu pre peších. Druhové zloženie: agát biely (Robinia pseudoaccacia), lipa malolistá 

(Tilia cordata), sofora janponská (Sophora japonica), tuja západná (Thuja occidentalis), borovica čierna 

(Pinus nigra), krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens), borovica horská (Pinus mugo), tis obyčajný (Taxus 

baccata), skalník Damerov (Cotoneaster dammeri), borievka (Juniperus sp.), orgován obyčajný (Syringa 

vulgaris) a ďalšie. 

Plochy vysokej zelene okolia rybníka sú krajinárskou a estetickou dominantou územia s cenným ekologic-

kým dosahom. Tvoria ju topole o priemere korún až 40 m, ktoré sú osadené v rade na hrádzi a pod hrádzou 

rybníka, na ktoré nadväzuje pásmo vŕb a jelší popri toku Mláka. Breh zo strany miestnej komunikácie je 

osadený orechom vlašským (Juglans regia). Nachádzajú sa tu prvky drobnej architektúry. Úprava okolia 

rybníka nie je jednotná. 

 

Zeleň viacpodlažnej zástavby obytného územia predstavuje sadovnícky upravené plochy vo vnútri bytovej 

výstavby s určením k využívaniu obyvateľmi sídliska. 
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Dvojpodlažná výstavba v strede obce ohraničená ulicami . Plochy zelene tvoria 3 veľké plochy zelene a pás 

zelene zo strany Istrijskej ulice. Plochy zelene predstavujú zatrávnené plochy s skupinami aj solitérmi stro-

mov a kríkov. Súčasťou zelene sú aj odpočívadlá s lavičkami, trávnaté ihrisko a viacúčelové ihrisko s pevnou 

plochou a ihrisko s pieskoviskom. Zeleň je čiastočne devastovaná.  

Kalištná a Uhrovecká ul. 

Stromy: borovica čierna (Pinus nigra), breza previsnutá (Betula pendula), javor mliečny (Acer platanoides), 

borovica lesná (Pinus silvestris), pajaseň žliazkatý (Alianthus altissima), javor jaseňolistý (Acer negundo), 

javor horský (Acer pseudoplatanus), javor cukrový (Acer sacharinum), lipa malolistá (Tilia cordata), hlošina 

úzkolistá (Eleagnus angustifolia), tuja západná (Thuja occidentalis), čerešňa vtáčia (Prunus avium), sofora 

japonská (Sophora japonica), smrek obyčajný (Picea abies) atď. 

Kry: borievka (Juniperus sp.), borovica horská (Pinus mugo), cypruštek (Chamaecyparis sp.), zlatovka pre-

visnutá (Forsythia suspensa), zemolez kapucňovitý (Lonicera pileata), tavoľník (Spiraea sp.), hlohyňa šarlá-

tová (Pyracantha coccinea), orgován obyčajný (Syringa vulgaris), imelovník biely (Symphoricaprus alba), 

krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens) atď. 

Hradištná ul.  

Dvojpodlažná výstavba bytoviek medzi ulicami Hradištná a Uhrovecká. Zeleň je sústredená okolo 7 samo-

statných blokov bytov, obchodu a kotolne. Dreviny sú vysadené v rozvoľnených skupinách. Zeleň je udr-

žiavaná. 

Stromy: smrek obyčajný (Picea abies), borovica čierna (Pinus nigra), breza previsnutá (Betula pendula),ja-

rabina vtáčia (Sorbus aucuparia), smrekovec opadavý (Larix decidua), smrek pichľavý (Picea pungens), tuja 

západná (Thuja occidentalis), javor mliečny (Acer campestre), borovica lesná (Pinus silvestris), agát biely 

(Robinia pseudoaccacia), lipa malolistá (Tilia cordata), orech vlašský (Juglans regia), platan javorolistý (Pla-

tanus acerifolia) atď. 

Kry: borievka (Juniperus sp.), borovica horská (Pinus mugo), orgován obyčajný (Syringa vulgaris), ruža 

(Rosa sp.), hlohyňa šarlátová (Pyracantha coccinea),dráč obyčajný (Berberis vulgaris), sklaník (Cotoneaster 

sp.), hlošina úzkolistá (Eleagnus angustifolia), tavoľník (Spiraea sp.), zlatovka previsnutá (Forsythia sus-

pensa), imelovník biely (Symphoricaprus alba) atď. 

Hradištná a M. Marčeka 

Plochu reprezentuje severozápadný okraj sídliska Kostolné ohraničené ulicami Hradištná a M. Marčeka. 

Plochy zelene predstavujú pásy zelene popri bytových domoch. Na týchto pásoch sa nachádza voľná vý-

sadba stromov a kríkov. Zeleň sídliska bola realizovaná v rokoch 1989 a v roku 1992 niektorými dosadbami. 

Zeleň nebola v investičnom procese dokončená. 

Stromy: javor mliečny (Acer platanoides), topoľ Simonov (Populus simonii), lipa malolistá (Tilia cordata), 

breza previsnutá (Betula pendula), topoľ biely (Populus alba), čerešňa (Prunus cerasifera),  marhuľa (Pru-

nus armeniaca) atď. 
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Kry: borievka čínska (Juniperus chinensis), hlohyňa šarlátová (Pyracantha coccinea), zemolez kapucňovitý 

(Lonicera pileata), tavoľník van Houtteho (Spiraea vanhouttei), orgován obyčajný (Syringa vulgaris) a ta-

voľník nízky (Spiraea bumalda). 

Eisnerova a P. Horova 

Bytový dom so zatrávnenou plochou, po ktorej obvode sa nachádza výsadba líp, ktoré plnia ochrannú a 

estetickú funkciu.  

Stromy: lipa malolistá (Tilia cordata), borovica čierna (Pinus nigra), javor jaseňolistý (Acer negundo) 

a orech vlašský (Juglans regia). 

 

Zeleň predstavujú plochy okrasnej a úžitkovej zelene v rámci rodinných domov a malopodlažnej zástavby. 

Veľkým problémom je nevhodné druhové zloženie drevín v predzáhradkách, nekoncepčná a nejednotná 

výsadba. 

Z listnatých opadavých opadavých stromov má najväčšie zastúpenie: lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľ-

kolistá (Tilia platyphyllos), javor mliečny (Acer platanoides), breza previsnutá (Betula pendula), jaseň štíhly 

(Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), agát biely (Robinia pseudoaccacia), pagaštan konský 

(Aesculus hippocastanum), orech kráľovský (Juglans regia), brestovec západný (Celtis occidentalis), črem-

cha obyčajná (Padus avium), vŕba (Salix sp.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), sofora japonská (Sophora 

japonica), čerešňa (Cerasus sp.), moruša (Morus sp.), slivka domáca (Prunus domestica) a jabloň domáca 

(Malus domestica).  

Ihličnaté stromy sú zastúpené najmä týmito druhmi: borovica lesná (Pinus sylvestris), borovica čierna 

(Pinus nigra), tuja západná (Thuja occidentalis), tuja východná (Thuja orientalis), smrek omorikový (Picea 

omorika), borovica hladká (Pinus strobus), smrekovec opadavý (Larix decidua), smrek obyčajný (Picea 

abies) a smrek pichľavý (Picea pungens).  

V rámci skupiny opadavých krov sa najviac vyskytujú: ruža (Rosa sp.), zlatovka previsnutá (Forsythia x in-

termedia), dráč (Berberis sp.), orgován obyčajný (Syringa vulgaris), hlošina úzkolistá (Elaeagnus angusti-

folia), vtáčí zob (Ligustrum sp.), sumach pálkovitý (Rhus typhina), svíb (Swida sp.), tavoľník (Spiraea sp.), 

tamariška (Tamarix sp.), hlohyňa (Pyracantha sp.), budleja Dávidova (Buddleia davidii), kalina (Viburnum 

sp.) a baza čierna (Sambucus nigra).  

Z ihličnatých krov sú zastúpené prevažne tieto druhy: borievka (Juniperus sp.), tuja (Thuja sp.), borovica 

horská (Pinus mugo) a tis obyčajný (Taxus baccata). 

 

Na plochách zelene materských a školských zariadení je nedostatok drevín, ktoré by delili priestor pre jed-

notlivé skupiny detí, absentujú prvky drobnej architektúry. Zeleň v okrajových pásoch okolo oplotenia ma-
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terských škôl a jaslí chrániaca pred hlukom a prachom absentuje. Vstupné časti sú len sporadicky sadov-

nícky vyriešené. V areáli ZUŠ sú výsadby prehustené, ihličnaté dreviny je potrebné postupne nahradiť kos-

trovými listnatými drevinami, obmedziť používanie jedovatých, tŕnistých a alergénnych druhov, 

Stromy: tuja (Thuja sp.), cypruštek (Chamaecyparis sp.), borievka (Juniperus sp.), javor (Acer sp.), lipa ma-

lolistá (Tilia cordata), borovica (Pinus sp.), tamariška päťtyčinková (Tamarix tetrandra), breza previsnutá 

(Betula pendula), topoľ (Populus sp.), smrek obyčajný (Picea abies) a ďalšie. 

Zeleň pri verejnej a komerčnej vybavenosti vo veľkej miere absentuje, alebo je nedostatočne riešená. Pred 

obchodným domov Terno absentuje zeleň, výsadby sa nachádzajú iba v nádobách. Hodnotná zeleň sa na-

chádza v areáli Domova sociálnych služieb, zeleň je upravená, nové výsadby pôsobia esteticky.  

 

Do kategórie uličnej zelene sú zaradené zatrávnené pásy s výsadbou drevín, súvislé líniové výsadby stro-

mov ako aj stromy situované jednotlivo v chodníku. V riešenom území sú stromoradia vysadené v trávna-

tom páse rôznych šírok (od 0,5 do 5 m). Stromoradia v intraviláne obce patria k najvýznamnejším prvkom 

zelene, ktoré ovplyvňuje vzhľad obce a prostredie, mimoriadne veľký význam majú v architektonickom vý-

raze ulíc zaradených do pamiatkovej zóny. V stromoradiach pôsobia neprirodzene ihličnany (tuje, cypruš-

teky, borovice, smreky). Zložitá problematika vzniká u alejí ulíc, úpravami prístupov do domov pozdĺž ko-

munikácií, častým prekopávaním koreňov po rekonštrukciách, živelné dláždenie a betónovanie zelených 

plôch pri stromoch.  

Istrijská ulica 

Hruška obyčajná (Pyrus communis), tuja (Thuja sp.), pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), smrek (Picea 

sp.), orech vlašský (Juglans regia), breza prvisnutá (Betula pendula), borovica (Pinus sp.), tamariška päťty-

činková (Tamarix tetranda), borievka obyčajná (Juniperus communis), lipa malolistá (Tilia cordata), orgo-

ván obyčajný (Syringa vulgaris), agát biely (Robinia pseudoaccacia) atď. 

Na grbe 

čerešňa (Prunus sp.), smrek (Picea sp.), orech vlašský (Juglans regia), tuja (Thuja sp.), hruška obyčajná (Py-

rus communis) a borovica (Pinus sp.). 

Na kaštieli 

orech vlašský (Juglans regia), borovica (Pinus sp.), hruška obyčajná (Pyrus communis), jabloň (Malus sp.), 

smrek (Picea sp.), breza previsnutá (Betula pendula), jedľa biela (Abies alba), vŕba biela (Salix alba), lipa 

malolistá (Tilia cordata) a pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima). 

Záveterná ulica 

Čerešňa (Prunus sp.), borovica (Pinus sp.), orech kráľovský (Juglans regia), tuja (Thuja sp.), cypruštek 

(Chamaecyparis sp.), vŕba biela (Salix alba), mandľa (Amygdalus communis), broskyňa (Prunus persica), 

slivka (Prunus domestica), hruška obyčajná (Pyrus communis) a breza previsnutá (Betula pendula). 
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Slovinec 

Smrek (Picea sp.), borovica (Pinus sp.), tuja (Thuja sp.), borievka obyčajná (Juniperus communis), orech 

vlašský (Juglans regia) a čerešňa (Prunus sp.) 

Na hriadkach 

orech vlašský (Juglans regia), smrek obyčajný (Picea abies), breza previsnutá (Betula pendula), tuja zá-

padná (Thuja occidentalis) a višňa obyčajná (Cerasus vulgaris) 

Novoveská ulica 

čerešňa (Prunus sp.), tuja (Thuja sp.), smrek (Picea sp.), topoľ čierny (Populus nigra), orech kráľovský (Jug-

lans regia)  

Na vyhliadke 

Čerešňa vtáčia (Cerasus avium), višňa obyčajná (Cerasus vuglaris), orech kráľovský (Juglans regia),jabloň 

domáca (Malus domestica), moruša biela (Morus alba), slivka domáca (Prunus domestica), čerešňa pílkatá 

(Prunus serrulata) a lipa malolistá (Tilia cordata) 

 

Krajinná zeleň sa nachádza v ľavobrežnej inundácii Moravy a predstavuje významný ekostabilizačný prvok 

v území. V blokoch B6, B7 a C8 sa nachádzajú krajinársky a ekologicky hodnotné brehové porasty, spolo-

čenstvá trvalých i periodických vodných plôch, lúk a suchomilné spoločenstvá svahov a hrádzí. 

 

 Nám. 6. apríla - 2 ks lipy 

 Pamätník I. svetovej vojny - tamariška (3 ks), lipa (1 ks),  

 Dvor kultúrneho strediska (Istrijská ) - lipa (2 ks) vŕba (1 ks), tis (1 ks) 

 dvor Istrijská 6 - tuja (1 ks) 

 križovatka Na vyhliadke a Istrijská - pagaštan konský (2 ks) 

 skupina topoľov okolo rybníka 

 

Cieľom riešenia návrhu koncepcie zelene Územného plánu CMZ Devínska Nová Ves je využiť prírodný a 

polohový potenciál riešeného územia a jeho širšieho okolia. Koncepcia riešenia zelene vychádza z prírod-

ného potenciálu územia, ktorý reprezentujú inundačné územie rieky Morava, samotná Morava, tok Mláka 

a Malé Karpaty. Hlavná myšlienka riešenia je založená na potvrdení a zachovaní prírodného prostredia 

územia, pričom návrh zelene kladie dôraz na estetické a funkčné prepojenie mestského a vidieckeho typu 

územia s okolitým prírodným prostredím a prvkami územného systému ekologickej stability.  

Revitalizácie a nové sadové úpravy sú navrhované s cieľom podporiť trvalú udržateľnosť zelene v zastava-

nom území. Zelené jadro riešeného územia  je v prevažnej miere tvorené záhradnou zeleňou a trávnatými 

plochami s drevinou vegetáciou v rámci zelene obytných blokov. Z tohto dôvodu  navrhujeme v území plo-

chy zelene revitalizovať a posilniť o nové kostrové dreviny s dlhodobou perspektívou (dreviny budúcnosti). 

V záhradách a predzáhradkách je potrebné postupne nahradiť nevhodné ihličnaté dreviny domácimi 

druhmi (napr. ovocné), aby sa podporil vidiecky charakter územia. V nadväznosti na navrhovaný koncept 
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sadových úprav riešeného územia (revitalizácie a nové výsadby zelene) je potrebné posilniť v bezprostred-

nej blízkosti obytných blokov funkciu rekreačnú a oddychovú vo forme odpočinkových plôch (altánky, la-

vičky, lehátka a pod.). Priestor je potrebné  vnímať pri návrhoch  a  revitalizáciách ako spoločenský priestor 

pre tvorbu a  udržanie medziľudských kontaktov s doplnením a vytvorením aktivít, ktoré budú podporovať 

a kultivovať prostredie.  

Staršiu pôvodnú zástavbu, parkovú plochu na nám. 6 apríla, plochu kostola a cintorína navrhujeme prepojiť 

s novšou obytnou zónou systémom líniovej zelene a malých parkových plôch.  

Za hlavný ťažiskový prvok v území  z pohľadu zelene navrhujeme - pôvodné prírodné spoločenstvá krajin-

nej zelene pri rieke Morave v  blokoch B6, B7 a vodnú plochu C7, ktoré v trase hydrického biokoridoru 

Stará Mláka pokračujú k rekreačno-športovým areálom B3 a C1.  

Krajinnú zeleň vrátane lúčnych porastov v blokoch B6 a B7 ponechať v maximálnej možnej miere a vytvoriť 

prírodný park biodiverzity s pôvodnými spoločenstvami vegetácie v prirodzenom sukcesnom vývoji. Park 

doplniť drobnou architektúrou ako aj zaujímavými architektonickými prvkami - napr. drevená promenáda 

spájajúca zeleň blokov B6, B7, C7 a C8, a art prvky (avantgardné sochy, dočasné letné pavilóny, umenie 

v prírode a pod.).  

Hlavná myšlienka parku biodiverzity je založená na vytvorení prírodno -ekologického parku s funkciou rek-

reačnou a oddychovou pre obyvateľov a návštevníkov. Navrhovaný prírodný park s funkčnými a  esteticko-

architektonickým prvkami prepojí bloky B6, B7, C7 a C8 čím vznikne v území  trvalo udržateľný zelený rek-

reačný  priestor s minimálnou údržbou. V kontexte na zeleň blokov C1 a B3 pri biokoridore Mláka sú vy-

tvorené predpoklady na formovanie prepojeného a funkčného systému zelene v riešenom území, ako aj 

jeho zapojenia do širšieho krajinného kontextu.  

Zásady riešenia zelene v prírodnom a urbanizovanom prostredí riešeného územia: 

 Rešpektovať vidiecky a prírodný ráz zastavaného územia v starej časti Devínskej Novej Vsi v nad-

väznosti na prírodné prostredie inundačného územia rieky Morava. 

 Navrhovanou koncepciou zelene prepojiť urbanizované prostredie starej a novej časti Devínskej 

Novej Vsi s prírodným prostredím inundačného územia rieky Morava, tak aby sa vytvoril funkčný 

prepojený systém zelene. 

 Revitalizovať existujúce plochy a línie sídelnej vegetácie, na navrhovaných plochách verejných 

priestranstiev a verejných komunikačných priestorov uplatniť rozmanité druhy verejnej zelene. 

 Rešpektovať navrhované plochy sídelnej zelene, podporiť plochy verenej zelene tak aby pre oby-

vateľov aj návštevníkov vznikol polyfunkčný priestor pre krátkodobý pobyt a rekreáciu.  

 Podpora humanizácie sídliskových priestorov, oživenie priestoru pre nové modernejšie vyžitie oby-

vateľov, podporenie rekreačnej funkcie parkových plôch. 

 Existujúce plochy zelene v medziblokových priestoroch doplniť o vysokú zeleň, vzrastlé stromy 

ošetriť, postupne realizovať zmenu štruktúry a druhového zloženia v prospech kostrových dlho-

dobo perspektívnych drevín vhodných do mestského prostredia. 

 Plochy doplniť o originálne hracie prvky a prvky drobnej architektúry najmä z prírodných materiá-

lov. 
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 V návrhu uplatniť aleje a stromoradia, výrazný kompozičný prvok v obraze krajiny a dôležitý prvok 

rekreačných trás (estetická funkcia a orientačná funkcia, poskytujú tieň), návrhom stromoradí 

a alejí prepojiť urbanizované prostredie s prírodným prostredím pri rieke Morava a smerom na 

Malé Karpaty. 

 Jednotlivé funkčné plochy zelene prepájať pešími trasami a plochami zelene, v urbanistickej zá-

stavbe rešpektovať spojitosť plôch a línií zelene, tam kde absentuje doplniť. 

 Sprievodná zeleň komunikácií riešiť vo forme líniových prvkov (stromoradí), v podobe jednostran-

ných alebo obojstranných výsadieb listnatých stromov s nízkym trávnikom v súlade s technickými 

obmedzeniami inžinierskych sietí, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu, 

 V zelených pásoch popri komunikáciách nevysádzať krovité výsadby, z dôvodu potreby voľného 

priestoru pod korunami stromov pri zimnej údržbe komunikácií. 

 Plochy zelene statickej dopravy (parkoviská) doplniť o vysokú zeleň, preferovať druhy ktoré svojimi 

kvetmi a plodmi nebudú znečisťovať cesty a parkovacie státia. 

 Podporiť reprezentačnú funkciu zelene pred objektami (pamätníky, stĺpy, kaplnky a pod.) 

 V inundačnom území rieka Morava ako aj pri toku Mláka rešpektovať a revitalizovať  zachovalé 

plochy krajinnej zelene, vrátane lúčnych porastov. 

 Revitalizovať vodnú plochu rybníka vrátane brehových porastov a okolitej vegetácie ako významný 

krajinotvorný prvok s vodohospodárskou, rekreačnou a estetickou funkciou. 

 Zeleň pri vodnom toku Mláka (hydrický biokoridor) riešiť ako brehové porasty prírode blízke, bu-

dovať zatieňovacie lesné pásy, vlhkomilné kultúry a trávne porasty. 

 Izolačnú zeleň riešiť po obvode areálov športu a rekreácie a v miestach, kde je potrebné odizovalať 

rušivé vplyvy cestnej a železničnej dopravy. Izolačnú zeleň navrhnúť ako vegetačný pás s hygienic-

kou, pohľadovou, bezpečnostnou a estetickou funkciou (prachový filter, rozptyl hluku, zachytáva-

nie snehu, priaznivé vplyvy na teplotu a vlhkosť vzduchu, vetrolam). 

 Zabezpečiť v území pravidelnú a trvalú starostlivosť a údržbu zelene a ostatných prírodných prv-

kov s cieľom zabezpečiť čistotou, ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt v území. 

 Asanovať zdevastované plochy zelene, nevyužité plochy s rozptýleným odpadom, následne rekul-

tivovať pre nové navrhnuté funkčné využitie. 

 Likvidácia náletových a inváznych druhov drevín. 

 

 

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov definuje ochranu prírody 

ako predchádzanie a obmedzovanie zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia podmienky a formy 

života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znižujú jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov 

takýchto zásahov. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpi-

sov platí v užšom  riešenom území prvý stupeň ochrany. Z hľadiska pôsobnosti orgánu štátnej ochrany 

prírody spadá riešené územie pod Štátnu ochranu prírody SR – Bratislava - RCOP.  
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V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je v okolí rieše-

ného územia evidovaných niekoľko chránených území.  

Do juhozápadnej časti širšieho riešeného územia zasahuje: 

 Chránený areál Devínske alúvium Moravy - rozlohe 253,16 ha, vyhlásený v roku 1999 Všeobecne 

záväznou vyhláškou Krajského úradu v Bratislave č. 5/1999 z 3.9.1999. Chránený areál je vyhlásený 

z dôvodu ochrany prírodného prostredia inundačného pásma rieky Moravy s jej ramennnou 

sústavou, ochrany lúčnych, močiarnych a lesných spoločenstiev s bohatstvom rastlinných a 

živočíšnych druhov, z ktorých sú mnohé vzácne a ohrozené. V území platí 4. stupeň ochrany.  

Južne od širšieho riešeného územia (cca 250 m) a užšieho riešeného územia (cca 450 m) sa nachádza: 

 Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla - o rozlohe 101,12 ha, vyhlásená v roku 1964, 

novelizovaná v roku 1986 Úpravou Ministerstva kultúry SSR č. 469/1986-32 z 31.1.1986. Územie 

je vyhlásené z dôvodu ochrany prírodného komplexu najjužnejšieho výbežku Malých Karpát s 

mimoriadnymi botanickými, zoologickými, geologickými a paleontologickými hodnotami, 

význačnými xerotermnými spoločenstvami s bohatým zastúpením chránených a ohrozených 

druhov a s významnou. paleontologickou lokalitou Sandberg. V zmysle vyhlášky KÚŽP v Bratislave 

č. 1/2004 z 12.5.2004 s účinnosť od 15.5.2004 platí v území 4. stupeň ochrany. 

Južne od širšieho riešeného územia (cca 100 m) a užšieho riešeného územia (cca 300 m) sa nachádza: 

 Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty - o rozlohe 70 632,9 ha , zriadená Vyhláškou MK SSR č. 

64/1976 Zb. zo dňa 5. mája 1976 v znení Zákona NR SR č. 287/1994 Z. z., novelizovaná Vyhláškou 

MŽP SR č. 138/2001 Z. z. zo dňa 30. marca 2001. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí v chránenom území 2. stupeň ochrany. 

NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným cieľom jej vy-

tvorenia je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších a najohrozenejších biotopov a 

druhov na území štátov EÚ. Sústavu NATURA 2000 tvoria chránené vtáčie územia vyhlasované s cieľom 

ochrany vtáctva a územia európskeho významu s cieľom ochrany ostatných vzácnych a ohrozených rast-

linných a živočíšnych druhov a ich biotopov. 

Do severozápadnej časti širšieho riešeného územia zasahuje chránené vtáčie územie:  

 Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie - o rozlohe 31 072,92 ha, vyhlásené Vyhláškou MŽP 

SR č. 202/2010 Z. z. za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov 

európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov chriašteľa bodkovaného, bučiaka trsťového, 

haje tmavej, haje červenej, sokola rároha, rybára riečneho, bučiačika močiarneho, kane močiarnej, 

kalužiaka červenonohého, bociana bieleho, bociana čierneho, rybárika riečneho, muchárika 

bielokrkého, kačice chrapľavej, kačice chripľavej, hrdzavky potápavej, brehule hnedej, prepelice 

poľnej, hrdličky poľnej, muchára sivého, slávika modráka, škovránka stromového, lelka 

obyčajného, ďatľa prostredného, ďatľa čierneho a chrapkáča poľného a zimovísk divých husí a 

zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.  
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V zmysle Výnosu MŽP SR č.3/2004-5.1 zo dňa 14.07.2004 (národný zoznam území európskeho významu) 

do západnej časti širšieho riešeného územia zasahujú nasledovné územia európskeho významu: 

 Územie európskeho významu SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy - o rozlohe 173,29 ha, 

vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho a národného významu: Lužné vŕbovo-topoľové 

a jelšové lesy, Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo 

ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition, Rieky s bahnitými až 

piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p., Vlhkomilné 

vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa, 

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho 

stupňa, Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi, Nížinné a podhorské kosné lúky a druhov): plocháč 

červený (Cucujus cinnaberinus), kunka červenobruchá (Bombina bombina), vydra riečna (Lutra 

lutra), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), netopier 

obyčajný (Myotis myotis), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), korýtko riečne (Unio 

crassus), kolok vretenovitý (Zingel streber), hrúz Kesslerov (Gobio kessleri), hrebenačka vysoká 

(Gymnocephalus baloni), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus), mlok dunajský (Triturus 

dobrogicus), kotúľka štíhla (Anisus vorticulus), pĺž severný (Cobitis taenia) a bobor vodný (Castor 

fiber).  

 Územie európskeho významu SKUEV0314 Rieka Morava - o rozlohe 372,33 ha, vyhlásené 

z dôvodu ochrany biotopov európskeho a národného významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné 

stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu 

Magnopotamion alebo Hydrocharition, Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou 

zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p., Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi a druhov: 

hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), kunka červenobruchá (Bombina bombina), vydra riečna (Lutra 

lutra), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), 

netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), lopatka dúhová 

(Rhodeus sericeus amarus), korýtko riečne (Unio crassus), kolok vretenovitý (Zingel streber), hrúz 

Kesslerov (Gobio kessleri), čík európsky (Misgurnus fossilis), klinovka hadia (Ophiogomphus 

cecilia), kolok vretenovitý (Zingel streber), hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), hrúz 

bieloplutvý (Gobio albipinnatus), mlok dunajský (Triturus dobrogicus), pĺž zlatistý (Sabanejewia 

aurata), kotúľka štíhla (Anisus vorticulus), pĺž severný (Cobitis taenia), bobor vodný (Castor fiber), 

boleň dravý (Aspius aspius), hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser) a šabľa krivočiara 

(Pelecus cultratus).  

Južne od širšieho riešeného územia (cca 100 m) a užšieho riešeného územia (cca 300 m) sa nachádza: 

 Územie európskeho významu SKUEV0280 Devínska Kobyla - o rozlohe 649,26 ha, vyhlásené 

z dôvodu ochrany biotopov európskeho a národného významu: Pionierske porasty na plytkých 

karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi, Dealpínske travinnobylinné 

porasty, Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité 

stanovištia Orchideaceae), Subpanónske travinnobylinné porasty, Nížinné a podhorské kosné lúky, 

Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa, Karbonátové skalné 

steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, Nesprístupnené jaskynné útvary, Kyslomilné bukové lesy, 
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Bukové a jedľové kvetnaté lesy, Lipovo-javorové sutinové lesy, Xerotermné kroviny, Karpatské a 

panónske dubovo-hrabové lesy, Teplomilné panónske dubové lesy a druhov: kunka 

červenobruchá (Bombina bombina), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), netopier 

veľkouchý (Myotis bechsteini), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), netopier obyčajný 

(Myotis myotis), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), kováčik fialový (Limoniscus violaceus), 

mora schmidtova (Dioszeghyana schmidtii), mlynárik východný (Leptidea morsei) a jazýčkovec 

jadranský (Himantoglossum adriaticum).  

Stromy alebo skupiny stromov chránené v zmysle § 49 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov predstavujú stromy s významnou kultúrnou, vedeckou a krajinotvornou funkciou. V riešenom území 

sa chránené stromy nenachádzajú.  

Mokrade sú chránené podľa zákona č. 543/3002 Z. z. v znení neskorších predpisov ako významný krajinný 

prvok a určité typy mokraďových biotopov národného a európskeho významu majú osobitnú ochranu – 

vyhlasujú sa ako územia európskeho významu. Mokraď podľa § 2 ods. 2 písm. zákona o ochrane prírody a 

krajiny predstavuje územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda 

a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami. Viaceré 

významné mokrade sú chránené aj v národnej sieti chránených území podľa zákona o ochrane prírody a 

krajiny. V najvýznamnejších územiach existuje prekryv národnej siete s územiami NATURA 2000. 

Z medzinárodného hľadiska sú mokrade okrem Smernice EÚ o biotopoch a smernice o vtákoch chránené 

najmä Dohovorom o mokradiach (Ramsarský dohovor), ku ktorému Slovenská republika pristúpila 1. 1. 

1993. V zmysle Ramsarského dohovoru sa do širšieho riešeného územia zasahuje medzinárodne významná 

mokraď Alúvium Moravy. Mokraď o rozlohe 5 380 ha predstavuje zachovalý komplex rôznych mokradí - 

tokov, kanálov, ramien, močiarov, periodických mlák, mokrých lúk a pasienkov, lužných lesov a pod s vý-

znamnými druhmi fauny a flóry. 

 

 

Základný dokument v oblasti ochrany povrchových aj podzemných vôd predstavuje zákon  

č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov. V zákone sú implementované všetky právne akty, vrátane 15 smerníc európ-

skych spoločenstiev a európskej únie v oblasti vôd. 

Zákon o vodách zabezpečuje všestrannú ochranu vôd vrátane ekosystémov, zachovanie a zlepšenie stavu 

vôd, manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia, zabezpečenie funkcií vodných tokov 

a bezpečnosť vodných stavieb.  
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V zmysle § 33 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú stanovené citlivé oblasti, 

ktoré predstavujú vodné útvary povrchových vôd, v ktorých dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku zvýše-

nej koncentrácie živín, ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľné ako vodárenské 

zdroje, a ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vypúšťaných odpadových 

vôd. V zmysle Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti je celé 

územie Slovenskej republiky je zaradené medzi citlivé oblasti.  

Podľa § 34 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vyhlásené zraniteľné oblasti, 

ktoré tvoria poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd 

alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých koncentrácia dusičnanov je vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa môže 

v blízkej budúcnosti prekročiť. Zraniteľné oblasti sú vyhlásené prevažne v nižších polohách s poľnohospo-

dárskou pôdou, kde je riziko ohrozenia vôd vyššou koncentráciou živín, predovšetkým dusičnanmi. 

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti je riešené 

územie zaradené medzi zraniteľné oblasti.  

V zmysle § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje Chránená vodo-

hospodárska oblasť, ktorá predstavuje územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú pri-

rodzenú akumuláciu povrchových a podzemných vôd. Do riešeného územia nezasahuje do žiadna Chrá-

nená vodohospodárska oblasť. 

Vodárenský vodný tok predstavuje vodný tok alebo úsek vodného toku, ktorý sa využíva ako vodárenský 

zdroj alebo ako vodárenský zdroj na odber pitnej vody. V zmysle Vyhlášky č. 211/2005 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov sa v rie-

šenom území nenachádza žiadny vodárenský vodný tok. 

Vodohospodársky významný vodný tok predstavujú vodné toky a ich ucelené úseky, ktoré sú využívané 

alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje, alebo plnia inú funkciu (plavba, odber vody pre priemysel 

a poľnohospodárstvo, rekreácia, hraničný tok a iné). V zmysle Vyhlášky č. 211/2005 Z. z., ktorou sa usta-

novuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov cez užšie aj 

širšie riešené územie preteká vodohospodársky významný tok Mláka a pozdĺž západnej hranice širšieho 

riešeného územia preteká vodohospodársky významný tok Morava.  

Tab. 24 Prehľad vodohospodársky významných tokov  

P. č.  Názov toku Č. hydrologického povodia 

37. Morava 4-13-02-071 

68. Mláka 4-17-02-102 
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V zmysle Prílohy č. 1 Všeobecne záväznej vyhlášky KUŽP Bratislava č. 6/2012 Z. z. sa v širšom riešenom 

území nachádzajú územia s povrchovou vodou vhodnou pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb - 

povodie rieky Morava.  

V zmysle § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sa vyhlasujú ochranné pásma 

vodárenských zdrojov I., II. a III. stupňa za účelom ochrany výdatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti 

vody vodárenských zdrojov. Ochranné pásma sú zároveň pásmami hygienickej ochrany podľa § 4 ods. 1 

písm. j) zákona NR SR č. 596/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Do riešeného územia nezasahujú 

ochranné pásma vodárenských zdrojov.  

V riešenom území nie sú evidované minerálne pramene a pramenné oblasti využívané pre zásobovanie 

obyvateľstva. 

 

V podmienkach hustého osídlenia majú lesné plochy nezastupiteľné miesto v tvorbe krajiny. Okrem hos-

podárskej funkcie lesov ako zdroja drevnej hmoty vystupuje tu do popredia najmä ich funkcia tvorby život-

ného prostredia, funkcia vodohospodárska, pôdoochranná, klimaticko-hygienická, kultúrna a zdravotno-

rekreačná. Rozptýlená vysoká zeleň v poľnohospodárskej krajine, dôležitá pre celkový obraz krajiny, pred-

stavuje remízky, háje, vetrolamy, sprievodnú vegetáciu vodných tokov a komunikácií.  

Lesné porasty (lesná pôda) sa v riešenom území nenachádzajú. Najbližšie lesné porasty sú od riešeného 

územia vzdialené cca 300 m a sú to lesné porasty masívu Devínska Kobyla, zaradené do kategórie ochranné 

lesy.  

 

V riešenom území nie sú evidované žiadne dobývacie priestory, chránené ložiskové územia ani ložiská ne-

vyhradených nerastov. 

 

Územný systém ekologickej stability je taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosysté-

mov, ich zložiek a prvkov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto 

systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho a miest-

neho významu.  

 

Základný dokument reprezentujúci priestorovú ekologickú stabilitu územia Slovenskej republiky predsta-

vuje Generel územného systému ekologickej stability. Predstavuje priestorové usporiadanie ekologicky 

najvýznamnejších zachovaných prírodných území (najmä lesov, mokradí, brál, sprievodných porastov vod-

ných tokov a pod.) a vyjadruje vzťah a postavenie ekologicky stabilných území Slovenska v prepojení na 

európsky systém ekologicky stabilných území. Generel Nadregionálneho územného systému ekologickej 
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stability Slovenskej republiky bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 319 z 27. apríla 1992. 

Dokument GNÚSES bol aktualizovaný v roku 2001 v rámci Koncepcie územného rozvoja Slovenskej repub-

liky.  

Prvky Regionálneho územného systému ekologickej stability sú spracované v zmysle Regionálneho územ-

ného systému ekologickej stability mesta Bratislava (SAŽP, 1994), resp. v zmysle Aktualizácie ÚSES pre ÚPN 

Bratislava (2007) a ÚPN-R BSK v znení neskorších zmien a doplnkov . V zmysle týchto dokumentov do šir-

šieho riešeného územia zasahujú nasledovné prvky územného systému ekologickej stability: 

 Nadregionálny biokoridor NRBk II. Alúvium Moravy  

 Regionálny biokoridor RBk. III. Stará mláka s prítokmi  

 Nadregionálne biocentrum NRBc 1. Dolnomoravská niva 

Južne od riešeného územia sa nachádza:  

Provincionálne biocentrum PRBc 4. Devínska Kobyla 

 

Genofondovou plochou rozumieme územie, na ktorom sa vyskytujú chránené, vzácne alebo ohrozené 

druhy rastlín alebo živočíchov na pomerne zachovalých alebo prírode blízkych biotopoch, alebo sa tu vy-

skytujú druhy rastlín a živočíchov typické pre danú oblasť alebo menšie územie (nemusia patriť medzi chrá-

nené a pod.) a potenciálne by sa mohli z genofondových plôch šíriť do okolia, ak by sa zmenili podmienky 

a využívanie okolitej krajiny.  

V riešenom území je podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Bratislava evido-

vaná genofondová lokalita fauny: 

 Stará mláka s prítokmi 

 

Návrh Miestneho územného systému ekologickej stability pre katastrálne územie Devínska Nová Ves nebol 

vypracovaný.  

 

 

Riešené územie tvorí centrálnu mestskú zónu mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy Devínskej Novej 

Vsi (ďalej DNV). Riešené územie je situované na západ od železničnej trate č. 110, ktorá prechádza cez DNV 

a rozdeľuje ju na dve časti. DNV hraničí s okresom Malacky v Bratislavskom kraji a dotýka sa štátnej hranice 

s Rakúskou republikou. Nachádza sa v severozápadnej časti správneho územia hlavného mesta Bratislava. 

Napojenie riešeného územia na celomestskú dopravnú sieť je zabezpečené prostredníctvom siete obsluž-

ných komunikácii funkčnej triedy C1 a B2(kategorizácia prebratá z platného ÚPN-O Bratislava). Konkrétne 

sa jedná o nasledujúce komunikácie: 
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 Devínska cesta v trase DNV – Devín – križovatka so zbernou komunikáciou FT B2, ktorá je priamo 

napojená na základnú komunikačnú sieť Bratislavy, 

 Eisnerova a Istrijská, ktoré sú napojené prostredníctvom obslužnej komunikácie FT C1 v trase 

Opletalova – Jána Jonáša – križovatka s Eisnerovou – križovatka s II/505 na cestu druhej triedy 

II/505, ktorá je vedená v trase križovatka s cestou prvej triedy I/2 (Lamač), križovatka s diaľnicou 

D2 (Lamač), napojenie na diaľničnú križovatku Stupava juh a križovatka s cestou prvej triedy I/2 

(Stupava). Diaľničná križovatka Stupava juh bola vybudovaná v roku 2011 a je súčasťou plánovanej 

diaľničnej trasy D4 s pokračovaním do Rakúska, ktorá okrem iného zabezpečí aj prepojenie 

existujúcich diaľnic D1 a D2. 

Platný územný plán mesta Bratislava navrhuje: 

 vybudovanie novej zbernej komunikácie FT B2, ktorá bude predĺžením Eisnerovej kolmo na cestu 

II/505, ďalej bude vedená ponad diaľnicu D2 a bude ukončená križovatkou s cestou I/2,  

 predĺženie Saratovskej ulice (Dúbravka) zberná komunikácia FT B2 smerom na novú zbernú 

komunikáciu FT B2 (predĺženie Eisnerovej) v strede s električkovou traťou, ktorá bude pokračovať 

až k ŽST DNV. Predpokladá sa pešie prepojenie plánovaných zastávok s riešeným územím. 

V dotyku s riešeným územím je vedená trasa železničnej trate číslo 110 Bratislava - Malacky– Kúty, z ktorej 

v Devínskej Novej Vsi odbočuje trasa č. 111 smerom na Marchegg a Viedeň. Najbližšia železničná stanica 

k riešenému územiu sa nachádza v Devínskej Novej Vsi, ale leží mimo riešeného územia. Pešia dostupnosť 

železničnej stanice z jadrového územia centrálnej mestskej zóny je 20 až 30 minút. Z hľadiska dopravnej 

obsluhy CMZ je železničné spojenie menej významné. Trasy mestskej hromadnej dopravy sú vedené v trase 

miestnych komunikácii. Jedná sa o autobusové linky číslo 20, 21, 22, 28, 92, 128, ktoré zabezpečujú ob-

sluhu a spojenie riešeného územia s ostatnými mestskými časťami ako aj s priemyselným parkom Volks-

wagen.  

Riešené územie je napojené na miestnu, regionálnu ako aj na medzinárodnú sieť cyklistických ciest. Na 

riešenom území v rámci prieskumu sme identifikovali niekoľko zariadení cestovného ruchu, ktoré špecia-

lizujú na pokrytie potrieb cykloturistov. Riešené územie slúži tiež aj ako jeden z nástupných bodov pre 

rekreačných cykloturistov zo širšieho územia, ktorí prídu autami a presadnú na bicykel práve na riešenom 

území. V návrhu územného zónu rezervujeme v bloku A13 plochu na výstavbu podzemnej garáže so zaze-

lenenou strechou, ktorá bude slúžiť aj pre miestnych obyvateľov aj pre návštevníkov. Tiež navrhujeme 

doplniť povrchové státia o kolmé parkovacie miesta situované pozdĺž miestnych obslužných komunikácií. 

Územím prechádza cyklocesta celoeurópskeho významu EUROVELO 13, ktorá je vedená od Nórska/Fínska, 

Barentsovo more až po Bulharsko, Čierne more v trase historickej hranice medzi „socialistickým a kapita-

listickým táborom“, preto bola aj pomenovaná ako trasa pozdĺž železnej opony. Na území DNV je vedená 

spomínaná cyklocesta pozdĺž rieky Morava na Slovenskej strane. Ďalej cez riešené územie prechádzajú 

všetky rekreačné cyklocesty, ktoré sú vedené v okolí Bratislavy z dôvodu, že práve v DNV bol vybudovaný 

most pre cyklistov. Väčšina cyklociest je vedených od Rakúska smerom na Devín a ďalej do Starého mesta 

až na trasy, ktoré pokračujú cez riešené územie smerom na Záhorskú bystricu. Dostupnosť centra mesta 

z riešeného územia cyklistickou dopravou je 12 km, resp. v závislosti od fyzickej zdatnosti cyklistu cca 30 

až viac minút. 
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Na úseku rieky Morava po Devínsku Novú Ves podľa koncepcie rozvoja vodnej dopravy SR sa uvažuje o vy-

budovaní verejného prístavu v DNV. Uvažovaný verejný prístav má byť lokalizovaný na sever od riešeného 

územia. Uvažovaný verejný prístav bude slúžiť okrem iného na pokrytie potrieb priemyselného areálu 

firmy Volkswagen. V dotyku s južnou časťou riešeného územie je plánovaná výstavba rekreačného prísta-

viska vrátane potrebnej infraštruktúry.  

Charakteristika riešeného územia 

Vzhľadom na charakter riešeného územia z jednotlivých druhov dopráv má najväčší význam cestná, pešia 

a cyklistická doprava. 

 

Kostru komunikačnej siete na riešenom území tvoria obslužné komunikácie FT C1: Eisnerova, Istrijská 

a Nám. 6. apríla (Devínska cesta). Jednotlivé úseky miestnych komunikácii sú zaradené do funkčných tried 

a kategórii nasledovne: 

Tab. 25 Kategorizácie miestnych komunikácii na riešenom území 

Názov ulice Funkčná trieda Kategória Poznámka 

Pieskovcová C3 MO 8,0/30  

Eisnerova C1 MO 8,0/40 Zaťaženie komunikácie 13 342 
vozidiel za 24 hodín (rok 2010) 

Podhorská C3 MO 8,0/30  

Pod Lipovým C3 MO 7,5/30  

Slovinec C3 MOK 7,5/30  

Želiarska D1 MOK 3,75/30  

Na hriadkach C3 MO 7,0/30  

Milana Marečka C2 MO 8,0/40  

Hradištná C2 MO 8,0/40  

Hradištná C3 MO 7,5/30  

Hradištná C3 MO 6,5/30  

Uhrovecká C3 MO 7,5/30  

Uhrovecká C3 MO 8,0/40  

Kalištná C3 MO 4,25/30 jednosmerka 

Novoveská C2 MO 7,5/40  

Na vyhliadke C3 MO 7,5/30  

Na vyhliadke C2 MO 7,5/30  

Vápencová C3 MO 7,0/30  

Na kaštieli D1 MOK 3,75/30  

Na mýte C3 MO 7,5/30  

Istrijská C1 MO 8,0/40 Zaťaženie komunikácie 5 026 
voz. za 24 hod. 
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Názov ulice Funkčná trieda Kategória Poznámka 

Mlynská C2 MO 7,5/30 Zaťaženie komunikácie 2 844 
voz. za 24 hod. 

Návrh dopravy kopíruje urbanistické riešenie a počíta s rozšírením existujúcej siete obslužných komuniká-

cií o nové vetvy, ktoré budú slúžiť na zásobovanie novej výstavby navrhovanou územným plánom. Kon-

krétne sa jedná o nasledujúce komunikácie: 

Blok A9 

Nová obslužná komunikácie FT C3 kategórie MO 6,5/30 na zásobovanie nových rodinných domov umies-

tnených vo vnútrobloku. Komunikácia je budovaná v stiesnených podmienkach, preto smerové vedenie 

komunikácie muselo byť prispôsobené danostiam územia. Bod napojenia križovatky s Istrijskou ulicou. 

Blok C3 – C4 – C5 – C6 

Sieť nových obslužných komunikácií na zásobovanie nového rozvojového územia s funkčným využitím rek-

reácia a bývanie FT C2 kategórie MO 7,5/40 a FT C3 MO 6,5/40. Body napojenia križovatky s Mlynskou 

ulicou. Vzhľadom na to, že nové obslužné komunikácie sú navrhované v stiesnených podmienkach z časti 

v existujúcej zástavbe so zložitými výškovými pomermi v územnom pláne prezentované riešenie je ideové, 

ktoré pred realizáciou musí byť preverené na základe podrobnejších podkladov. 

Okrem vyššie uvedených komunikácií dopravný návrh počíta aj s prebudovaním dvoch križovatiek na rie-

šenom a v blízkosti riešeného územia. Prvá križovatka je situovaná pri obchodnom centre. Ide o križovatku 

Pod Lipovým – Eisnerová – Navrhovaná podzemná garáž. Druhú križovatku navrhujeme vytvoriť prebudo-

vaním križovatky Istrijská – Opletalová – obslužná pri železnici. Možnosť prestavby križovatky musí byť 

overená podrobnejšou štúdiou vzhľadom na zložité výškové pomery dotknutého územia. 

 

Územie mesta Bratislava, ktorej súčasťou je aj riešené územie vykazuje z hľadiska intenzity dynamickej ako 

aj statickej dopravy výrazne vyššie hodnoty ako priemer SR. V Bratislave dosiahol stupeň automobilizácie 

v roku 2005 483 OA/1000 obyvateľov. V meste bolo evidovaných 254 500 motorových vozidiel, z toho 205 

500 (80 %) boli osobné vozidlá. Územný plán mesta počíta so saturáciou stupňa automobilizácie na úrovni 

500 až 510 OA/1000 obyvateľov. Riešenie statickej dopravy na posudzovanom území patrí medzi kľúčové 

oblasti v návrhu riešenia dopravy. V súčasnosti ponuka a dopyt po parkovacích miest je nevyrovnaná a na 

riešenom území sa javí nedostatok parkovacích miest hlavne na území sídliska Kostolná. Dôvodom je, že 

sídlisko bolo navrhnuté na výrazne nižšie stupne automobilizácie. Odstavenie vozidiel na sídlisku Kostolná 

je riešené kolmým a pozdĺžnym parkovaním pri obslužných komunikáciách, na hromadných parkoviskách 

a v rádových garážach, resp. v garážach, ktoré sú súčasťou prvého nadzemného (technického) podlažia pa-

nelových bytových domov. V súčasnosti sú osobné automobily obyvateľov sídliska odstavené všade tam, 

kde to neprekáža dynamickej doprave vrátane chodníkov a zelene. Takýto stav je dlhodobo neudržateľný, 

preto v návrhu riešenia sme vytypovali niekoľko lokalít, kde navrhujeme vybudovať podzemné parkovacie 

garáže s kapacitou 105 miest na jedno podzemné podlažie.  
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Pri výpočte nárokov kladených na riešenie statickej dopravy vychádzame z normy STN 73 6110 – Projekto-

vanie miestnych komunikácii. Pri výpočte nárokov statickej dopravy uvažujeme s nasledovnými súčini-

teľmi: ka = 1,2 (pre výhľadový stupeň automobilizácie 1 : 2,0), kv = 1,1 (veľkosť sídelného útvaru nad 100 

000 obyvateľov), kp = 0,8 (zóna s vyššou vybavenosťou) a kd = 1,0 (IAD : ostatné 35:65). Takto vypočítané 

počty parkovacích stojísk sú uvedené v nasledovných tabuľkách. Pre porovnanie uvádzame aj počet po-

trebných parkovacích miest v prípade, keď na každú bytovú jednotku pripadá jedno stojisko.  
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Tab. 26 Vyčíslenie nárokov na statickú dopravu zo strany trvalo bývajúceho obyvateľstva – súčasný stav  

Označenie bloku Počet bytov Počet obyvateľov Celkový počet potreb-
ných stojísk 1 
stojisko/byt 

Celkový počet stojísk 
podľa STN 736110 

Riadne parkovacie 
miesta zdokumento-
vane v rámci miestnej 
obhliadky na verejných 
priestranstvách 

Popis 

A1 0 0 0 0 41 Pozdĺžne a kolmé parkovanie 

A2 70 189 70 123 42 Zástavba RD + OV, parkovanie na 
vlastnom pozemku, parkovanie po-
zdĺž miestnych komunikácii 

A3 40 108 40 71 25 Zástavba RD + OV, parkovanie na 
vlastnom pozemku, parkovanie po-
zdĺž miestnych komunikácii 

A4 29 78 29 51   Zástavba RD + OV, parkovanie na 
vlastnom pozemku, parkovanie po-
zdĺž miestnych komunikácii 

A5 63 170 63 111 19 Zástavba RD + OV, parkovanie na 
vlastnom pozemku, parkovanie po-
zdĺž miestnych komunikácii 

A6 0 0 0 0 65 Rádové garáže, pozdĺžne a kolmé 
parkovanie 

A7 41 111 41 72 65 Hromadné parkoviská, pozdĺžne a 
kolmé parkovanie 

A8 10 27 10 18 24 Zástavba RD + OV, parkovanie na 
vlastnom pozemku, kolmé parkova-
nie pozdĺž miestnych komunikácii 

A9 20 54 20 35   Zástavba RD + OV, parkovanie na 
vlastnom pozemku, parkovanie po-
zdĺž miestnych komunikácii 
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Označenie bloku Počet bytov Počet obyvateľov Celkový počet potreb-
ných stojísk 1 
stojisko/byt 

Celkový počet stojísk 
podľa STN 736110 

Riadne parkovacie 
miesta zdokumento-
vane v rámci miestnej 
obhliadky na verejných 
priestranstvách 

Popis 

B1     
  

B2     
  

B3 15 41 15 26   Zástavba RD, parkovanie na vlast-
nom pozemku, parkovanie pozdĺž 
miestnych komunikácii 

B4 50 135 50 88 6 Zástavba RD, parkovanie na vlast-
nom pozemku, parkovanie pozdĺž 
miestnych komunikácii 

B5 11 30 11 19   Zástavba RD, parkovanie na vlast-
nom pozemku, parkovanie pozdĺž 
miestnych komunikácii 

B6 0 0 0 0   Zástavba RD, parkovanie na vlast-
nom pozemku, parkovanie pozdĺž 
miestnych komunikácii 

B7 0 0 0 0   Zástavba RD, parkovanie na vlast-
nom pozemku, parkovanie pozdĺž 
miestnych komunikácii 

B8 5 14 6 9 8 Zástavba RD, parkovanie na vlast-
nom pozemku, parkovanie pozdĺž 
miestnych komunikácii 

Spolu 358 967 359 631 295   
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Tab. 27 Vyčíslenie nárokov na statickú dopravu po realizácii urbanistického návrhu 

Označenie 
bloku 

Počet 
RD 

Počet 
bytov 

Počet obyva-
teľov 

Počet pre-
vádzok 

Počet zamest-
nancov 

Počet návštev-
níkov 

Počet potrebných 
parkovacích stojísk 

Navrhované riešenie statickej dopravy 

A1              0   

A2   
     

0 Parkovacie státia pozdĺž Eisnerovej ulice 

A3 2   6       4 Parkovacie státia na vlastných pozemkoch 

A4       5 10   3 Parkovacie státia na vlastných pozemkoch 

A5       5 10   3 Parkovacie státia na vlastných pozemkoch 

A6             0   

A7 
      

0 Parkovacie státia na vlastných pozemkoch 

A8  1     1 4   2 Parkovacie státia na vlastných pozemkoch a 
pozdĺž OK 

A9 5   15 1 3   23 Parkovacie státia na vlastných pozemkoch a 
pozdĺž OK 

A10   17 34 8 18   25 Parkovacie miesta vyhradené v navrhovanom 
podzemnom garáži 

A11       7 35   8 Parkovacie státia na vlastných pozemkoch a 
pozdĺž OK 

A12             0   

A13       4 8   2 Podzemná garáž 

A14       20 40   9 Podzemná garáž pod námestím 

A15   7 16 15 30   16 Podzemná garáž pod námestím blok A14 

B1 
      

0 
 

B2 
      

0 
 

B3       
   

0 
 

B4             0 Parkovacie státia na vlastných pozemkoch a 
pozdĺž OK 

B5       1 4   1 Parkovacie státia na vlastných pozemkoch 
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Označenie 
bloku 

Počet 
RD 

Počet 
bytov 

Počet obyva-
teľov 

Počet pre-
vádzok 

Počet zamest-
nancov 

Počet návštev-
níkov 

Počet potrebných 
parkovacích stojísk 

Navrhované riešenie statickej dopravy 

B6       1 4   1 Parkovacie státia na vlastných pozemkoch a 
pozdĺž OK 

B7       1 2   1 Parkovacie státia na vlastných pozemkoch a 
pozdĺž OK 

B8         

C1   7 14 4 20 100 48 Podzemná parkovacia garáž 

C2   7 14 7 14   12 Hromadná parkovisko pri žel. násype 

C3             0   

C4 14 
 

38       25 Parkovacie státia na vlastných pozemkoch 

C5       4 20 200 75 Hromadné parkoviská povrchové 

C6     
    

0 
 

C7       3 6   2   

C8             0   

SPOLU 21 38 137 87 228 300 260   
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Na riešenom území je vybudovaná sieť peších trás, vedených po chodníkoch paralelne s miestnymi 

komunikáciami alebo samostatne v rámci obytných zón (sídlisko Kostolné) alebo samostatne situované 

(sú vedené po nich aj cyklotrasy) v inundačnom území rieky Morava, ktoré slúžia na rekreačné účely. 

Súčasnú sieť peších trás môžeme hodnotiť ako postačujúcu. Urbanistický návrh počíta s rozšírením 

siete peších komunikácií a peších plôch. Podrobnejšie riešenie pešej dopravy je zrejmé z grafickej časti 

urbanistického návrhu. 

Cyklistická doprava je na riešenom území dôležitým prvkom. Slúži predovšetkým na rekreačné účely, 

ale vzhľadom na dobré danosti územia (rovina) môže byť využívaná aj v miestnej doprave. Územie 

mestskej časti DNV je prepojené so susediacim územím Rakúska prostredníctvom cyklomostu. Vybu-

dovanie spomínaného mostu prispelo k tomu, že cyklistika sa stala súčasťou imidžu riešeného územia. 

Cez riešené územie sú vedené trasy cyklistických ciest v koridore miestnych komunikácii po ulici Na 

mýte, Istrijská, Vápencová (s mimoúrovňovým prepojením popod železnicu). Rovnako hlavná cyklot-

rasa (v zmysle ÚPN hl. mesta SR Bratislavy) ako segregovaná v úseku Eisnerova – Na hriadkach. Cez 

riešené územie prechádzajú nasledujúce cyklocesty: 

 Cyklocesta celoeurópskeho významu EUROVELO 13,  

 Moravská cyklistická cesta - začína na ľavobrežnej strane Dunaja pod Novým mostom (možnosť 

napojenia na Podunajskú cyklocestu EUROVELO 6) a pokračuje nábrežím (proti toku rieky) po-

pri Karloveskej zátoke a Devínskej ceste do Devína, odkiaľ pokračuje pozdĺž rieky Moravy do 

Devínskej Novej Vsi a ďalej smerom na Záhorie.  

 Záhorská magistrála - regionálna trasa začína pod hradom Devín, ďalej pokračuje severne do 

Malaciek, Holíča a končí v Senici. 

 Dúbravská radiála - vedie od mosta Lafranconi Líščím údolím v Karlovej Vsi do Dúbravky a De-

vínskej Novej Vsi, ktorá je súčasťou hlavných Bratislavských mestských trás, 

 DNV – Záhorská Bystrica – Marianka – Stupava – Devínske jazero. 

Nosné cyklostrasy na území susedného Rakúska, na ktoré je možné napojiť z riešeného územia (pre-

braté z PHSR m.č. DNV, 2007): 

 Dominantnou trasou vedúcou paralelne po pravobrežnej časti rieky Moravy je cyklotrasa 

Kapmp-Thaya-March. (Kamp-Thaya-March Radweg). Cyklotrasa je súčasťou trasy vedúcej z ra-

kúskeho Kremsu smerom k hraniciam s Českom (rieka Dyje) a s pokračovaním k rieke Morave. 

 Trasa v pohraničí (Grenz-Tour – Variante A und B) vedie v blízkosti hraníc cez obce Berg – Wolf-

stahl – Hainburg – Bad Deutsch-Altenburg – Petronell-Carnuntum – Prellenkirchen – Edestal – 

Berg. 

 Trasa zámkami (Schlösser-Tour) začína v Rakúskom Schlosshofe a vedie do Orth a.d. Donau. 

 Rímska trasa (Römer-Tour) začína v Rakúskom Hainburgu a vedie do Bruck a.d. Leitha. 

 Trasa zámkami a prírodou (Natur-Schlösser-Tour) začína v Rakúskom Schlosshofe a pokračuje 

smerom na Markthof až do Bad Deutsch-Altenburgu. 

Urbanistický návrh nepočíta s rozšírením existujúcej siete cyklotrás. 
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Trasy mestskej hromadnej dopravy sú vedené v trase miestnych komunikácii. Jedná sa o autobusové 

linky číslo 20, 21, 120, 28, 92. Rozmiestnenie zastávok je prispôsobené osídleniu s dostupnosťou do 

300m. Pokrytie riešeného územia zastávkami MHD a hustotu spojov môžeme hodnotiť ako vyhovujúce 

(kritické môžu byť špičkové hodiny). V budúcnosti je plánovaná nová električka v trase konečná elek-

tričiek v Dúbravke – predĺženie Saratovskej ulice – trasa navrhovaných zberných komunikácii – ob-

služná komunikácia FT C1 „za železnicou“ – ŽST DNV. Polohu vedenia trasy sme prebrali z územného 

plánu Hlavného mesta SR Bratislavy. 

Trasy jednotlivých liniek MHD: 

20  - Devínska Nová Ves - Opletalova, Istrijská, Eisnerova, Technické sklo, Agátová, Saratovská, M. Sch. 

Trnavského, Harmincova, TESCO Lamač a späť 

21  - Devínska Nová Ves - Volkswagen-2, Jána Jonáša, Istrijská, Eisnerova, Lamačská cesta, Patrónka, 

Šancová, Račianske mýto, Karadžičova, AS Mlynské nivy a späť; určené spoje premávajú v pracovných 

dňoch ráno v úseku Devínska Nová Ves - Hradištná a AS Mlynské nivy 

120 - Devínska Nová Ves - Na hriadkach, Eisnerova, Agátová, Saratovská, M. Sch. Trnavského, Har-

mincova, TESCO Lamač a späť 

28  - Devínska Nová Ves - Opletalova, Istrijská, Na hriadkach, Kremeľská, Slovanské nábr., Devínska 

cesta, Botanická, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Most SNP a späť; určené spoje zachádzajú v dňoch škol-

ského vyučovania v Dev. Novej Vsi cez Hradištnú ul. 

92 - Petržalka - Dolnozemská, Betliarska, Jantárová cesta, Romanova, Nám. hraničiarov, Rusovská 

cesta, Einsteinova, Most Lafranconi, Mlynská dolina, Patrónka, Lamačská cesta, Hodonínska, cesta do 

Dev. Novej Vsi, cesta do Stupavy, Dev. Nová Ves - Volkswagen-1 a späť; určené spoje zachádzajú na 

Paulinské priamo, resp. na Paulinské cez Volkswagen-1. 

V návrhu riešenia počítame s napojením nových rozvojových plôch na severe riešeného územia na exis-

tujúcu sieť hromadnej dopravy. Nová trasa MHD môže byť vedená po trase navrhovaných obslužných 

komunikácií FT C2 v trase odbočka z Istrijnej ulice na Mlynskú ulica – nový športovo rekreačný areál – 

obslužná komunikácia pri železničnej trati – Mlynská ulica – Istrijná. 

 

 

Územie širších vzťahov, vrátane vlastného riešeného územia, leží v čiastkovom povodí Moravy. 

Záujmové územie v súčasnosti odvodňuje jestvujúci vodný tok Mláka, do ktorého sú zaústené toky 

nachádzajúce sa na pravom brehu Mláky, a to Rakyta a Dúbravský potok. Vodný tok Mláka ústi do 

Moravy v rkm 4,2. Vodný tok Mláka je dlhý 11,85 km s plochou povodia 63,817 km2 

V zázemí riešeného územia, resp. v zázemí územia širších vzťahov je Mláka upravená. Jej brehy lemujú 

staršie ovocné stromy. Pri vysokých vodných stavoch na Dunaji a na Morave sa vzdutie vodnej hladiny 

prejavuje približne až po úroveň existujúcej ČOV v Devínskej Novej Vsi na kóte 142,89 m n.m. V km 

0,000 - 0,678, t.j. od ústia do Moravy až po rybník je Mláka len čiastočne upravená. 
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V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) §49 ods. 2 je potrebné rešpektovať obojstranné po-

brežné pozemky pre vodné toky Morava a Mláka ochranné pásma vo vzdialenosti 10,0 m od vzdušnej 

päty hrádze. Do tohto územia nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru, stavby trvalého cha-

rakteru (cestné komunikácie a žiadne pevné stavby, vrátane oplotenia), súvislú vzrastlú zeleň, ani ho 

poľnohospodársky obhospodarovať. Pobrežný pozemok musí byť prístupný (bez trvalého oplotenia) 

pre mechanizáciu správcu toku – SVP š.p. OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, z dôvodu vykonávania 

činností vyplývajúcich z § 48 vodného zákona. 

Pre využívanie ochranných pásiem vodných tokov platí, že plochy v ochranných pásmach musia byť 

urovnané a zatrávnené, porasty musia byť riadne ošetrované a obnovované. V ochranných pásmach je 

možné v prípade nutnosti vybudovať cestu pre potreby prevádzky a údržby vodohospodárskeho zaria-

denia. Vybudovaním a používaním takejto cesty nesmie byť v žiadnom prípade ohrozená funkcia vo-

dohospodárskeho diela, pre ktoré bolo ochranné pásmo stanovené. 

Pre usmerňovanie rozvoja vodného toku Mláka a jeho zázemia zabezpečilo Povodie Dunaja Bratislava 

(06.2000) rozvojovú dokumentáciu – „Štúdia revitalizácie toku Mláka". Zo záverov tejto štúdie vyplýva, 

že v územiach širokých 20 m na každú stranu od vodného toku je potrebné vytvoriť vegetačné pásy, 

ktoré budú súčasťou biokoridoru regionálneho významu. 

Pre zlepšenie kvantitatívneho a kvalitatívneho režimu vôd v povodí, Mestská časť Devínska Nová Ves 

navrhuje riešiť úpravu hydroekosystému na toku Mláka formou vytvorenia plytkých revitalizačných ko-

rýt a obnovy pôvodného koryta toku (tok Mláka v súčasnosti tvorí prakticky priamočiary vodný tok). 

Návrhom sa sleduje cieľ maximálneho zadržiavania dažďovej a povrchovej vody v území „in situ“ v naj-

väčšom možnom rozsahu, pričom povrchovými vodnými tokmi sa budú odvádzať iba prirodzené pre-

bytky vody z povodia.  

 

Riešené územie v MČ Devínska Nová Ves patrí z hľadiska výškového usporiadania do dvoch tlakových 

pásiem Bratislavského vodovodného systému. Zdrojom vody pre 1, tlakové pásmo je vodojem 

Sandberg, jeho spotrebisko tvorí zástavba  rodinných domov . 

Výškové bytové domy zrealizované ako komplexná bytová výstavba  sú zásobované z vodojemu II. tla-

kového pásma nad sídliskom Podhorské . 

Výpočet potreby vody je vykonaný podľa prílohy č. 1 Vyhlášky č. 684/2006 Z. z, 

Nárast  špecifickej dennej potreby  vody v l. deň -1 , v členení podľa blokov je v priloženej tabuľke , 

celkový predpokladaný nárast predstavuje 80 530 litrov za deň, čo predstavuje  v  1. tlakovom pásme  

90 %  , v 2. tlakovom pásme 10 % z celkového množstva. Nároky v členení podľa navrhovanej funkcie: 

bývanie  73, 35 %,  služby 25, 53 %  , návštevníci 1,12 %. 
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Tab. 28 Nárast  špecifickej dennej potreby vody podľa blokov 

bloky  rozloha ha Počet l/deň tlakové pásmo 

RD BYTY obyvateľov prevádzok zamestnancov návštevníkov 

A1 2,3             0 1 

A2 3,2 
 

12 24 3 9   4 200 1 

A3 3,36 2   6       810 1 

A4 2,54       5 10   800 1 

A5 2,68       5 10   800 1 

A6 1,62             0 1 

A7 1,29 4   12       1 620 1 

A8 2,39       1 4   320 1 

A9 1,59 12   36 1 3   5 100 1 

A10 1,56 
 

17 34 8 18   6 370 1 

A11 0,99       7 35   2 800 1 

A12 1,89             0 1 

A13 3,65       4 8   640 1 

A14 3,38       20 40   3 200 2 

A15 0,76 
 

7 16 15 30   4 720 2 

B1 6,95 
   

    0 1 

B2 6,44 
      

0 1 

B3 0,89             0 1 

B4 4,73             0 1 

B5 1,24       1 4   320 1 

B6 2,82       1 4   320 1 

B7 4,46       1 2   160 1 

B8 1,9         

C1 1,88   7 14 4 20 100 3 930 1 

C2 0,86   7 14 7 14   3 150 1 
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bloky  rozloha ha Počet l/deň tlakové pásmo 

RD BYTY obyvateľov prevádzok zamestnancov návštevníkov 

C3 2,09             0 1 

C4 3,03 16 30 108       15 120 1 

C5 3,28       4 20 200 2 200 1 

C6 2,74       1 3   240 1 

C7 1,71       3 6   480 1 

C8 5,1             0 1 

spolu 83,32 34 80 264 94 255 300 57 300 
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Odpadové vody z kanalizačného systému v MČ Devínska Nová Ves  sú odvádzané gravitačným a  tlako-

vým systémom do  ČOV Devínska Nová Ves prostredníctvom zberačov A, B a ich prítokov. ČOV  Devín-

ska Nová Ves slúži pre čistenie odpadových vôd  z celého povodie Moravy - t.j. aj z  Devína,  Záhorskej 

Bystrice a Marianky, z časti Lamača a časti Dúbravky. Technológia čistenia umožňuje aj odstraňovanie 

nutrientov z komunálnych odpadových vôd.  

Kapacita ČOV je v súčasnosti plne vyťažená. Modernizácia  a rozšírenie  ČOV má byť ukončené v roku 

2014. Navrhovaný územný rozvoj predstavuje nárast produkcie splaškových odpadových vôd  80,53 m 
3  za deň. 

Vzhľadom na potrebu deleného systému odvádzania odpadových vôd je aj v nových územiach nutné 

venovať zvýšenú pozornosť návrhu odvádzania zrážkových vôd mimo verejnú kanalizáciu, Nárast  po-

vrchového odtoku v dôsledku zvýšenia  podielu zastavanej a spevnenej plochy je nutné riešiť návrhom 

retenčných opatrení na pozemku jednotlivého stavebníka. 

S cieľom zníženia hydraulického zaťaženia kanalizačného systému počas zrážok je potrebné hľadať 

možnosti na dobudovanie zariadení na retenciu zrážkových vôd v zastavaných územiach, ako aj vhodné 

spôsoby na znižovanie koeficientu odtoku zo súčasných  zastavaných a spevnených plôch. 

Problematika riešenia povrchového odtoku si vyžaduje koncepčný prístup, vyhodnotenie hydrogeolo-

gických pomerov v území, a návrh reálnych opatrení zohľadňujúcich špecifické pomery v jednotlivých 

zónach v Devínskej Novej Vsi. 

 

V Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves boli realizované protipovodňové opatrenia v rámci 

projektu „Bratislava – protipovodňová ochrana“ (SVP 2009). Cieľom projektu bola primeraná ochrana 

dotknutého obyvateľstva pred povodňami a predchádzanie vzniku ekonomických škôd v záujmovom 

území Bratislavy a obcí na Žitnom ostrove. Ďalším cieľom bolo predchádzanie vzniku environmentál-

nych škôd v záujmovom území, vrátane ochrany zdrojov pitnej vody a poľnohospodárskej pôdy pred 

kontamináciou. Konštrukcie na rieke Dunaj sú riešené na prietok zodpovedajúci Q1000 = 13 500 m3/s, 

konštrukcie v Karlovej Vsi a Devíne sú riešené na prietok Q100 = 11 000 m3/s. Celková dĺžka nových 

ochranných línií je 14,5 km, stavba sa dotýka Dunaja v dĺžke 71 km a rieky Morava v dĺžke 7 km. Projekt 

protipovodňových opatrení bol rozdelený na osem stavebných a jednu technologickú aktivitu. 

Protipovodňové opatrenia v Bratislave boli realizované v priebehu rokov 2007 – 2010. Pre MČ Devínska 

Nová Ves boli realizované v rámci projektu: Vybudovanie ochrannej línie v mestskej časti Devínska 

Nová Ves (ľavý breh Moravy), úsek Moravy v rkm 3,200 až 6,000: 

 Úsek Moravy (ľavý breh) – časť Slovinec v rkm 3,200 až 3,850 s dĺžkou ochrany 463 m, 

 Úsek Moravy (ľavý breh) v rkm 3,850 až 6,000 s dĺžkou ochrany 1 427 m. 

Časť územia riešeného úsek Devínska Nová Ves - záhrady pod Istrijskou ulicou – ochrana územia je 

riešená na úrovni Q10. Ochrannú líniu predstavuje ochranná hrádza vedená v trase súčasnej miestnej 

obslužnej komunikácie. Koruna hrádze je riešená na kóte 140,80 m n.m. B.p.v. s predpokladaným te-

rénnym prevýšením cca 1,0 - 1,5 m. 
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V ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov je územie (regulačné bloky B1 a B2 

- záhrady pod Istrijskou ulicou) špecifikované pre funkciu s kódom 102 malopodlažná bytová výstavba.  

Územie regulačných blokov B1 a B2 leží v inundačnom území, ktoré je vymedzené záplavovou čiarou 

na kóte 144, 0 m n. m. (Balt po vyrovnaní). Z dôvodu rozporu s ust. § zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane 

pred povodňami a na základe usmernenia Ministerstva životného prostredia SR zn.: 4083/2014 -

6.1.36425/2014 zo dňa 28. 07. 2014 sa dohodlo že za účelom skoordinovania právnych predpisov so 

záväznou časťou ÚPN mesta, ktorá je vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta, má zákon SR 

vyššiu právnu silu, regulačný blok B1 a B2 sa nebude urbanizovať. 

 

Základné údaje: 

Ochranné pásma elektrických vedení 

V zmysle zákona č. 251/2012 §43 je ochranné pásmo elektrických vedení definované: 

 22 kV  a 1kV káblové vedenie:  1 m na obe strany od krajného kábla 

 22 kV  vzdušné vedenie holé:   10 m na obe strany od krajného vodiča 

 22 kV  vzdušné vedenie závesný kábel: 2 m na obe strany od kábla 

 Transformačná stanica VN/NN: vymedzené vonkajšou stenou transformačnej stanice 

Súčasný stav  

Mestská časť je zásobovaná z existujúceho 22kV kmeňového vedenia č. 1041 a 405  zo 110kV/22kV  

Rozvodne R 8113 Podvornice, prostredníctvom nasledovných transformačných staníc:  

Tab. 29 Prehľad trafostaníc v MČ Devínska Nová Ves 

Číslo TS Názov TS výkon tr. typ TS vlastník vedenie 

1583-000 ŽSR 630 kiosková NIE ZSE 1041 

1061-000 Opletalová 1000 murovaná ZSE 1041 

1655-000 Protipovodňová ochrana 630 kiosková NIE ZSE 1041 

1367-000 Istrijská 400 murovaná ZSE 1041 

0899-000 Kalistná 630 murovaná ZSE 1041 

1600-000 Datové centrum 3x1600 murovaná NIE ZSE 1041 

1667-000 Na mýte 630 kiosková ZSE 1041 

0876-000 Uhrovecká 1x630,1x400 murovaná ZSE 1041 

1050-000 I.Bukovčana 630 murovaná ZSE 1041 

1052-000 J.Poničana 630 murovaná ZSE 1041 

1051-000 J.Poničana 630 murovaná ZSE 1041 

1054-000 I.Bukovčana 630 murovaná ZSE 1041 

1055-000 M.Marečka 630 murovaná ZSE 1041 

1060-000 P. Horova 630 murovaná ZSE 1041 

1059-000 P. Horova (trojbod) 630 murovaná ZSE 1041 

1058-000 P.Horova 2x630 murovaná ZSE 1041 

1056-000 J.Smreka 630 murovaná ZSE 1041 
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Číslo TS Názov TS výkon tr. typ TS vlastník vedenie 

1057-000 S.Králika 630 murovaná ZSE 1041 

1142-000 Polyf.dom S.Králika 2x400 murovaná NIE ZSE 1041 

1053-000 Eisneriova 630 murovaná ZSE 1041 

1062-000 IBV Glavica 630 kiosková ZSE 1041 

1694-000 Tesco Glavica 400 kiosková NIE ZSE 1041 

1695-000 OC Glavica 630 kiosková ZSE 1041 

0014-008 Staving 400 dva a pol stlp. NIE ZSE 405 

0014-003 Slovinec Skala 400 stožiarová ZSE 405 

0014-023 Na hriadkoch 250 1-stĺpová ZSE 1041 

 

Vedenie VN č. 1041 je napájané z RZ Karlova Ves a RZ Podvornice. V RZ Karlova Ves sú na vývode osa-

dené PTP 400A.  Maximálne prúdové zaťaženie vedenia č. 1041 v r. 2013 bolo 45 A, pričom maximálny 

dovolený prúd na uvedenom vedení je 170A, tzn. že vedenie z RZ Karlova Ves má rezervu cca 70%. Z RZ 

Poddvornice je vedenie zaťažené na 39 A, s maximálnym dovoleným prúdom 345A.   

Vedenie č. 405  je napájané z RZ Podvornice. Na vývode sú osadené PTP 400A.  Maximálne prúdové 

zaťaženie vedenia č. 405 v r. 2013 bolo 5 A, pričom maximálny dovolený prúd je 250A. VN vedenie č. 

405 je zálohové vedenie pre priemyselnú zónu v DNV.  

V zastavaných územiach sú jestvujúce NN rozvody prevažne kábelové vo vyhovujúcom technickom 

stave, len v niektorých, najmä okrajových polohách mestskej časti sa nachádzajú ešte aj vzdušné NN 

vedenia. Tieto vzdušné NN vedenia sú prostredníctvom postupnej náhrady stožiarových trafostaníc za 

blokové nahrádzané kábelovými NN vedeniami. Vzdušné NN vedenia budú ponechané najmä v záhrad-

kárskych osadách a lokalitách, kde si stále zachovávajú svoj význam. 

NAVRHOVANÝ  STAV  

Tab. 30 Energetická bilancia 

č. Funkčné využitie  plo-
cha 
(ha) 

RD BYT Prevádzky Pi 
/kW

/ 

∑Pi 
/kW

/ 

Pp 
/kW

/ 

∑Pp 
/kW

/ 

β ∑Ps 
/kW

/ 

A1   2,3                   

A2   3,2   12 2 15 180 6,5 78 0,43 34 

A3   3,36 2     15 30 6,5 13 0,77 10 

A4   2,54     5 8 40     0,40 16 

A5   2,68     5 8 40     0,40 16 

A6   1,62                   

A7   1,29 4     15 60 6,5 26 0,60 16 

A8   2,39     1 8 8         

A9   1,59 12   1 15 180 6,6 79 0,43 34 

A10   1,56   17 8 15 255 6,5 111 0,39 44 

A11   0,99     7 8 56 6,5 0     

A12   1,89           6,5 0     

A13   4%     4 8 32     0,40 13 
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č. Funkčné využitie  plo-
cha 
(ha) 

RD BYT Prevádzky Pi 
/kW

/ 

∑Pi 
/kW

/ 

Pp 
/kW

/ 

∑Pp 
/kW

/ 

β ∑Ps 
/kW

/ 

A14   3,38     20 8 160     1,40 224 

A15   0,76   7 15 15 105 6,5 46 0,50 23 

B1 
 

6,95 
 

         

B2 
 

8,34 
 

         

B3   0,89                   

B4 
 

4,73                   

B5   1,24     1 8 8     0,40 3 

B6   2,82     1 8 8     1,40 11 

B7   4,46   7 1 15 105 6,5 46 0,50 23 

B8 
 

1,64 
         

C1   1,88   7 4 15 105 6,5 46 0,50 23 

C2   0,86     7 8       0,40 0 

C3   2,09                   

C4   3,03 14 
 

  15 180 6,5 79 0,43 34 

C5 Kúpalisko 3,28     4   390   390 0,40 156 

C6   2,74     1 8 8     0,40 3 

C7   1,71     3 8 24     1,40 34 

C8   5,1                   

  SPOLU           1764       673 

 

Popis technického riešenia 

Bloky A1 – A15   

Napojenia odberov nevyžaduje budovanie nových transformačných staníc. Napojenie bude realizo-

vané z existujúcej distribučnej siete. Vo všeobecnosti vyvedením samostatných posilňovacích vývodov 

z existujúcich TS  a zokruhovaním na NN sieť, alebo prípojkou z existujúcich rozvodov.  

Bloky B3 –B8  

Napojenia odberov nevyžaduje budovanie nových transformačných staníc. Napojenie bude realizo-

vané z existujúcej distribučnej siete. Vo všeobecnosti vyvedením samostatných posilňovacích vývodov 

z existujúcich TS  a zokruhovaním na NN sieť, alebo prípojkou z existujúcich rozvodov.  

Bloky C1 – C3   

Napojenia odberov nevyžaduje budovanie nových transformačných staníc. Napojenie bude realizo-

vané z existujúcej distribučnej siete. Vo všeobecnosti vyvedením samostatných posilňovacích vývodov 

z existujúcich TS  a zokruhovaním na NN sieť, alebo prípojkou z existujúcich rozvodov.  

Blok C4 

Napojenie bude realizované samostatnými NN káblovými vývodmi z navrhovanej TS1. Vývody budú 

slučkované v novej lokalite a zokruhované na existujúcu NN sieť.   

Blok C5  
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Pre potreby napojenia kúpaliska bude vybudovaná nová odberateľská trafostanica T2. Napojenie bude 

realizované z VN linky č. 405.   

Blok C6-C8 

Napojenia odberov budú riešené z existujúcej distribučne NN siete. Napojenia odberov nevyžaduje bu-

dovanie nových transformačných staníc. Napojenie bude realizované z existujúcej distribučnej siete. 

Vo všeobecnosti vyvedením samostatných posilňovacích vývodov z existujúcich TS  a zokruhovaním na 

NN sieť, alebo prípojkou z existujúcich rozvodov.  

 

Súčasný stav 

MČ je napojená na celomestský systém, rozvodmi vysokotlakého, strednotlakého a nízkotlakého ply-

novodu, s plynoregulačnými stanicami. Zastavané územie Devínskej Novej Vsi je zásobované (okrem 

obytných území s viacpodlaţnými bytovými domami na sídlisku Podhorské a Kostolné) nízkotlakou ply-

novodnou sieťou z regulačnej stanice RS I. (výkon – 1 200 m3/h) a z RS II. (výkon – 1 200 m3/h), ktorá 

je lokalizovaná na Kosatcovej ulici vedľa RS III. (výkon – 3 000 m3/h). RS I. a RS II. majú iba nízkotlaký 

výstup, RS III. má iba stredotlaký výstup, na ktorý je napojená stredotlaká plynovodná sieť v obytných 

územiach sídliska Podhorské a Kostolné. STL plynovody sú prevádzkované tlakom 90 kPa, NTL plyno-

vody tlakom 2 kPa. 

Veľkoodberatelia plynu a kotolne sídliska Podhorské a Kostolné majú vlastné regulačné stanice. Hlav-

ným zásobovacím vysokotlakým plynovodom je VTL plynovod DN 300, PN 25 Malacky - Bratislava, z 

ktorého je vyvedená VTL odbočka DN 300, PN 25 pre VW Slovakia. Na túto VTL odbočku je napojená 

RS I. odbočkou DN 150, PN 25. Druhá VTL odbočka DN 150, PN 25 z VTL plynovodu Malacky - Bratislava 

je vyvedená pri mimoúrovňovej križovatke št. cesty II/505 s diaľnicou D2 v Lamači. VTL plynovod je 

vedený v území medzi št. cestou II/505 a železničnou traťou a je ukončený v RS II. a RS III. Z tohoto VTL 

plynovodu je vedený VTL plynovod DN 100, PN 25 saturujúci potreby Mestskej časti Bratislava – Devín. 

Vlastný zdroj plynu pre Devínsku Novú Ves 

 RS I. 1 200 m3/h, vyťaženosť 32,9 %, rezerva 805 m3/h,-  

 RS II. 1 200 m3/h, vyťaženosť 56,6 %, rezerva 520 m 

 RS III. 3 000 m3/h, vyťaženosť 13,5 %, rezerva 2 593 m3/h, 

RS I. a RS II., ktoré zásobujú NTL plynovody, nie sú v súčasnosti medzi sebou prepojené plynovodnou 

sieťou 

Návrh riešenia 

Kritériá pre stanovenie maximálnej hodinovej, dennej a ročnej hodnoty odberu zemného plynu 

Stanovenie maximálnej hodinovej a ročnej hodnoty odberu zemného plynu navrhovaných lokalít je 

navrhnuté v súlade s Technickými podmienkami spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľa 

Distribučnej siete, ktorými určuje technické podmienky prístupu, pripojenia do Distribučnej siete a pre-

vádzkovania Distribučnej siete, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.01.2014 
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Tab. 31 Základné údaje pre stanovenie hodnôt odberu plynu 

 

 

Základné údaje pre stanovenie hodnôt odberu plynu   

 Teplotné pásmo obce – 1 -10  

     Kategórie   

    KD 
IBV 

Pre bytovú zástavbu, kategórie domácnosť (KD) – IBV 

ak sa plyn využíva pre účely varenia ako aj na účely vykurovania 
a prípravu TÚV 

  

 maximálny hodinový odber: QIBV (-10°;-12°C) 1,4 m3/hod 

 maximálny denný odber: QIBV (-10°;-12°C) 33,6 m3/deň 

 ročný odber RQIBV 2 425 m3/rok 

    KD 
KBVv 

Pre bytovú zástavbu, kategórie domácnosť (KD) – KBV 

ak sa plyn využíva len pre účely varenia  

  

 maximálny hodinový odber: QKBVv 0,12 m3/hod 

 maximálny denný odber: QKBVv 0,6 m3/deň 

 ročný odber RQKBVv 69 m3/rok 

    KD 
KBVš 

Pre bytovú zástavbu, kategórie domácnosť (KD) – KBV 

ak sa plyn využíva pre účely varenia ako aj na účely vykurovania 
a prípravu TÚV 

  

 maximálny hodinový odber: QKBV (-10°;-12°C) 0,8 m3/hod 

 maximálny denný odber: QKBV (-10°;-12°C) 19,2 m3/deň 

 ročný odber RQKBVš 1 087 m3/rok 

    KMD 
V, R 

Kategória mimo domácnosť (KMD) 

pre vyhodnocovanie technickej kapacity v distribučnej sieti sa 
použijú hodnoty maximálnej hodinovej, ročnej hodnoty odberu 
plynu 
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Tab. 32 Návrh odberu plynu podľa vymedzených blokov 

UB RD BYT obyvate-
ľov 

pre-
vádzok 

zamestnan-
cov 

návštevní-
kov 

m3/hod, 
RD,  

stanovenie hodnoty odberu plynu 

m3/hod 
BD, 

m3/hod, 
pre-
vádzka 

m3/deň, 
RD,  

m3/deň, 
BD, 

m3/deň, 
pre-
vádzka 

m3/rok, 
RD,  

m3/rok, 
BD, 

m3/rok, 
pre-
vádzka 

A1 2,3                             

A2 3,2 
 

    3 9   0 0 4,5 0 0 108 0 0 

A3 3,36 2   6       2,8 0 0 67,2 0 0 4850 0 

A4 2,54       5 10   0 0 7,5 0 0 180 0 0 

A5 2,68       5 10   0 0 7,5 0 0 180 0 0 

A6 1,62             0 0 0 0 0 0 0 0 

A7 1,29 4   12       5,6 0 0 134,4 0 0 9700 0 

A8 2,39       1 4   0 0 1,5 0 0 36 0 0 

A9 1,59 12   36 1 3   16,8 0 1,5 403,2 0 36 29100 0 

A10 1,56 
 

17 34 8 18   0 2,04 12 0 10,2 288 0 1173 

A11 0,99       7 35   0 0 10,5 0 0 252 0 0 

A12 1,89             0 0 0 0 0 0 0 0 

A13 3,65       4 8   0 0 6 0 0 144 0 0 

A14 3,38       20 40   0 0 30 0 0 720 0 0 

A15 0,76 
 

    15 30   0 0 22,5 0 0 540 0 0 

B1 6,95       0 0        0 0 

B2 6,44             0 0 0 0 0 0 0 0 

B3 0,89             0 0 0 0 0 0 0 0 

B4 4,73             0 0 0 0 0 0 0 0 

B5 1,24       1 4   0 0 1,5 0 0 36 0 0 

B6 2,82       1 4   0 0 1,5 0 0 36 0 0 

B7 4,46       1 2   0 0 1,5 0 0 36 0 0 

B8 1,9             0 0 0 0 0 0 0 0 
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UB RD BYT obyvate-
ľov 

pre-
vádzok 

zamestnan-
cov 

návštevní-
kov 

m3/hod, 
RD,  

stanovenie hodnoty odberu plynu 

m3/hod 
BD, 

m3/hod, 
pre-
vádzka 

m3/deň, 
RD,  

m3/deň, 
BD, 

m3/deň, 
pre-
vádzka 

m3/rok, 
RD,  

m3/rok, 
BD, 

m3/rok, 
pre-
vádzka 

C1 1,88   7 14 4 20 100 0 0,84 6 0 4,2 144 0 483 

C2 0,86   7 14 7 14   0 0,84 10,5 0 4,2 252 0 483 

C3 2,09             0 0 0 0 0 0 0 0 

C4 3,03 14 0 38       19,6 0 0 470,4 0 0 33950 0 

C5 3,28       4 20 200 0 0 6 0 0 144 0 0 

C6 2,74       1 3   0 0 1,5 0 0 36 0 0 

C7 1,71       3 6   0 0 4,5 0 0 108 0 0 

C8 5,1             0 0 0 0 0 0 0 0 

spolu 83,32 32 31 154 94 255 300 44,8 3,72 141 1075,2 18,6 3384 77600 2139 
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Sídliská sú zásobované z centrálnych zdrojov tepla, ktorými sú tri kotolne, ktoré sú zmodernizované. 

Výroba tepla je zabezpečená kogeneračnými jednotkami a plynovými kotlami. To znamená kombináciu 

výroby elektrickej energie a tepla. Rozvody sú vedené v teplovodoch i bezkanálovými rozvodmi tepla. 

Celkové množstvo vyrobeného tepla ročne je cca 210 GJ. V systéme sú zapojené domové odovzdávacie 

stanice tepla. 

Rodinné domy majú individuálne zdroje vykurovania, väčšinou napojené na plyn. Hlavnými dodávate-

ľom tepelnej energie v mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves sú: 

 TENERGO BRNO, a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby so sídlom v Martine,  

 C-TERM, spol. s. r. o. Lenardova 6, Bratislava, 

 VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., J. Jonáša 1, Bratislava 

Tepelno-energetické zariadenia ktoré sú vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti 

Bratislava Devínska Nová Ves  má prenajaté od mestskej časti TENERGO BRNO, a.s., organizačná zložka 

zahraničnej osoby so sídlom v Martine (ďalej len TENERGO BRNO a.s.).TENERGO BRNO a.s. má uzatvo-

rené kúpne zmluvy na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody s 113 odberateľmi. 

C-TERM, spol. s.r.o. zabezpečuje dodávku tepla a teplej úžitkovej vody v objekte Štefana Králika 3 a 

5.VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., zabezpečuje dodávku tepla a teplej úžitkovej vody v areáli VW Brati-

slava a priľahlých objektoch bytových domov. 

Riešené územie Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves sa nachádza v tepelnej oblasti s najniž-

šou výpočtovou teplotou te = -12°C a v krajine s intenzívnymi vetrami. Riešené územie sa nachádza 

mimo dosah sietí centrálneho zásobovania teplom a ani v budúcnosti sa neuvažuje so zavedením sys-

tému CZT. Návrh rozvoja územia predpokladá ďalší rozvoj teplofikácie na báze zemného plynu pro-

stredníctvom vlastných tepelných zdrojov, resp. prostredníctvom využitia voľnej kapacity tepelného 

výkonu zdroja tepla K 31 na sídlisku Kostolné a K 32 na sídlisku Podhorské. 

Najväčší tepelný zdroj s výkonom 2 x 60 MW sa nachádza v areáli automobilky Volkswagen Slovakia. 

Tento zdroj produkuje teplo vo forme horúcej vody s teplotným spádom 160 / 80°C. Tento tepelný 

zdroj nie je možné ani v budúcnosti využiť pre obsluhu nových rozvojových území, resp. pre napojenie 

ďalších objektov. Celý tepelný výkon zdroja bude využívaný pre vlastnú potrebu areálu Volkswagen 

Slovakia. 

V areáli Čistiarne odpadových vôd Devínska Nová Ves sa nachádzajú dva kotly spaľujúce bioplyn s vý-

konom 2 x 400 kW (jeden z kotlov tvorí 100 %-nú rezervu) a jeden kotol spaľujúci zemný plyn s výkonom 

400 kW. Tepelný výkon zdroja tepla je využívaný len pre vlastnú potrebu ČOV Devínska Nová Ves. 

Zdrojmi tepla pre viacpodlažné bytové domy na sídlisku Stred, sídlisku Kostolné a Podhorské sú teplo-

vodné kotolne na spaľovanie zemného plynu K 30 s výkonom 5,34MW, K 31 s výkonom 18,72 MW a K 

32 s výkonom 18,72 MW. Z týchto kotolní sú vyvedené tepelné rozvody k jednotlivým miestam využitia, 

ktorými sú tlakovo závislé odovzdávacie stanice tepla. V týchto odovzdávacích staniciach tepla sa upra-

vujú parametre média pre vykurovanie na 92,5 / 67,5 °C. Ohrev úžitkovej vody prebieha v protiprúdo-

vých výmenníkoch tepla. 
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V areáli bývalej Tehelne Devínska Nová Ves sa nachádza teplovodná plynová kotolňa s výkonom 100 

kW. 

 

Na území mestskej časti je vybudovaná digitálna telefónna ústredňa zaradená do uzlového telefón-

neho obvodu Bratislava. Ústredňa je pripojená do siete miestnych a diaľkových optických káblov, 

umožňujúcej pripojenie telefónnych liniek v kvalite ISDN i dátových liniek s dostatočnou kapacitou. 

Prevádzkovateľ – SLOVAK TELECOM, a.s., Nám. slobody 6, Bratislava. 

Mestská časť je napojená pôvodnými rozvodmi telekomunikácií, domácnosti majú telefón, internet. Je 

tu samostatný okruh káblovej televízie pokrývajúcu sídliská a pôvodnú IBV. Chránička pre optický kábel 

je vedená po WV- sídlisko 600 bytov na ul. Jána Jonáša. Signál je zabezpečený vlastnou hlavnou zosil-

ňovacou stanicou. Rozvody TKR sú zemné. T.č. sú naťahané aj vzdušné rozvody rôznych operátorov - 

triple play systém. DNV má vlastný miestny rozhlas, rozvody sú kombinované, pokryté sú sídliska KBV 

a stará časť IBV. 

Riešeným územím Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves prechádza medzinárodný diaľkový 

kábel a kábel hraničnej polície. Trasy týchto káblov sú utajované.  

 

 

Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. V Bratislave je kvalita ovzdušia 

ovplyvnená existujúcimi veľkými, strednými a malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, automobilovou 

dopravou, ale aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov.  

V zmysle Environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky (SAŽP, 2010) sa riešené územie nachá-

dza Bratislavskej zaťaženej oblasti, v narušenom prostredí. Napriek nepriaznivému stavu ovzdušia 

v Bratislave, možno skonštatovať, že kvalitu ovzdušia v riešenom území priaznivo ovplyvňujú veterné 

pomery, ktoré sú ovplyvnené svahmi Malých Karpát.  

Riešené územie, tak ako aj územie celej Bratislavy je zaradené medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia - 

aglomerácia Bratislava v zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regi-

onálneho rozvoja SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia a prílohy č. 17. Aglomerácia Bratislava je vy-

medzená územím mesta Bratislava za účelom hodnotenia kvality ovzdušia pre tuhé znečisťujúce látky 

(PM10) . 

Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia v Bratislave má chemický priemysel, energetika a automobilová 

doprava. Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia je sekundárna prašnosť, ktorej úroveň 

závisí od meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu. 

V roku 2012 bolo v okrese Bratislava IV. evidovaných 168 zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho 4 veľké 

zdroje znečisťovania ovzdušia a 164 stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. V katastrálnom území 

Devínskej Novej Vsi je niekoľko významných zdrojov znečistenia ovzdušia: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, 

a.s., Tenergo, VAK,š.p., ČOV, Presskam s.r.o. a iné. Kvalitu ovplyvňujú tiež zdroje, ktoré sa nachádzajú 

mimo k. ú. Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica. 
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Hlavné lokálne zdroje sú najmä doprava, suspenzia a resuspenzia častíc z nedostatočne čistených ko-

munikácií, stavenísk a iných mestských plôch. Na znečisťovaní ovzdušia sa podieľajú aj plošné zdroje 

prašnosti, najmä kameňolom Srdce (skládka nebezpečných gudrónov), rezervácia Sandberg, obrábanie 

pôdy v území náchylnom na veternú eróziu. 

Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorý sa z hľadiska množstva emitovaných TZL do 

ovzdušia najviac podieľal na znečisťovaní ovzdušia v okrese Bratislava IV. je spoločnosť Volkswagen 

Slovakia, a.s. a  Bratislavská teplárenská, a.s. 

Tabuľka 33 Prehľad množstva vypustených ZZL - 2 najväčšie zdroje a okres Bratislava IV. v roku 2010 

Druh ZL SO2 (t) NOx (t) CO(t) TZL(t) 

Volkswagen Slovakia, a.s. 0,24 91,02 46,19 22,05 

Bratislavská teplárenská, a.s. 0,80 96,23 9,36 3,55 

Ostatné zdroje  0,94 40,23 15,86 4,48 

Bratislava IV. 1,98 227,49 71,42 30,08 

Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Bratislavskom kraji v roku 2010, KÚŽP 

v Bratislave, 2012  

V posledných rokoch došlo k poklesu emisií základných znečisťujúcich látok, čo súvisí s odstavením 

nevyhovujúcich prevádzok, plynofikáciou kotolní, ako aj investíciami do zavádzania čistejších a šetrnej-

ších technológií. V súvislosti s ukončením činnosti závodu Západoslovenských tehelní v k. ú. Devínskej 

Novej Vsi došlo k ukončeniu ťažby v ťažobnom priestore tehelne, ktorá sa podieľala na zhoršovaní kva-

lity ovzdušia v danom území. V ostatných rokoch sa hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia stáva auto-

mobilová doprava. Súvisí to s celkovým nárastom objemu automobilovej dopravy. Spaľovaním pohon-

ných zmesí uniká do ovzdušia množstvo toxických látok ako sú oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, celá skupina 

uhľovodíkov, zlúčeniny olova, aldehydy atď. 

Z vývoja množstva základných znečisťujúcich látok v okrese Bratislava IV. v rokoch 2006 až 2012 (NEIS, 

2014) vyplýva, že vývoj množstva znečisťujúcich látok v okrese Bratislava IV. nemá priaznivý charakter, 

nakoľko množstvo všetkých základných znečisťujúcich látok, okrem SO2 majú mierne stúpajúcu ten-

denciu. 
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Graf 1 Vývoj množstva zákl. znečisťujúcich látok v okrese Bratislava IV. v rokoch 2007 - 2012 (NEIS, 2014)  

 

 

 

Z hľadiska hydrologického členenia zaraďujeme riešené územie do povodia Dunaja, v rámci čiastko-

vých povodí do povodia Dunaja. Čiastkové povodie Dunaja v riešenom území patrí do čiastkového po-

vodia Morava od ústia Dyje (vrátane) po sútok s Dunajom (4-17-02.) 

Hodnotenie kvality povrchových vôd sa v súlade s § 4a, ods. 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách v znení 

neskorších predpisov vykonáva v povodiach, čiastkových povodiach a v útvaroch povrchových vôd. Po-

rovnanie - súlad/nesúlad s hodnotami uvedenými v prílohe č. 1 alebo č. 2 k NV č. 269/2010 Z. z. hovorí 

o vyhovujúcej/nevyhovujúcej kvalite vody a v prípade negatívneho výsledku indikuje potrebu realizá-

cie opatrení. Kvalita povrchových vôd sa hodnotí v každom mieste monitorovania vo vzťahu k všeobec-

ným požiadavkám na kvalitu povrchových vôd.  

Kvalita vody v toku Morava je ovplyvňovaná hlavne znečistením z bodových a difúznych zdrojov, nielen 

slovenských, ale aj českých a rakúskych - predovšetkým komunálne a priemyselné odpadové vody. 

Mláka ako ľavostranný prítok Moravy je významný recipient pre odvádzanie predovšetkým komunál-

nych vôd zo svojho povodia. Zvýšené bakteriálne znečistenie a biologické oživenie vody bolo v dô-

sledku toho zistené pod zaústením Dyje a Mláky, teda v profiloch Moravský Svätý Ján a Devín. 

Tab. 34 Morava – prehľad nesplnenia požiadaviek na kvalitu vody v rokoch 2010 - 2012 

Rok Vodný út-
var 

Tok Monitorované 
miesto 

Riečny 
km 

Ukazovatele nevyhovujúce požiadavkám na kvalitu pov-
rchovej vody podľa prílohy č. 1 

Časť A Časť B Časť C Časť E 

2010 SKM0002 Morava Devín 1 N-NO2, Fe, AOX. - DEHP (RP) KB, TKB, 
EK, CHLa 

2011 SKM0002 Morava Devín 1 N-NO2, Al, AOX   CHLa 
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Rok Vodný út-
var 

Tok Monitorované 
miesto 

Riečny 
km 

Ukazovatele nevyhovujúce požiadavkám na kvalitu pov-
rchovej vody podľa prílohy č. 1 

Časť A Časť B Časť C Časť E 

2012 SKM0002 Morava Devín 1 N-NO2, Pcelk.   KB, TKB, 
EK, CHLa 

Zdroj: Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2010, MŽP SR, 2011, Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska 

za rok 2011, MŽP SR, 2012, Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2012, MŽP SR, 2013, 

Tab. 35 Mláka – prehľad nesplnenia požiadaviek na kvalitu vody v rokoch 2010 - 2012 

Rok Vodný út-
var 

Tok Monitorované 
miesto 

Riečny 
km 

Ukazovatele nevyhovujúce požiadavkám na kvalitu pov-
rchovej vody podľa prílohy č. 1 

Časť A Časť B Časť C Časť E 

2010 SKM0023 Mláka DNV pod 0,5 N-NO2, N-NH4, 
Pcelk. 

- - Si-bios 

2011 SKM0023 Mláka DNV pod 0,5 N-NO2, N-NH4, 
Pcelk., Ca 

- - - 

2012 SKM0023 Mláka Mláka - Poľný 
mlyn 

6,8 BSK-5, N-
NO2,Ca, Pcelk. 

- - Si-bios 

Zdroj: Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2010, MŽP SR, 2011, Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska 

za rok 2011, MŽP SR, 2012, Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2012, MŽP SR, 2013, 

 

Doteraz používané rozdelenie monitorovacích objektov do 26 vodohospodársky významných oblastí 

sa v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách nahradilo 75 vodnými útvarmi, pričom 16 je 

kvartérnych a 59 predkvartérnych. Hodnotenie kvality podzemných vôd sa vykonáva v zmysle Naria-

denia vlády 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú 

spotrebu. 

Znečistenie podzemných vôd pochádza z infiltrácie povrchových vôd do riečnych sedimentov z priemy-

selných hnojív, znečistených zrážkových vôd, skládok odpadov, odpadových vôd a poľnohospodárstva. 

SK1000100P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Viedenskej panvy oblasti povodia 

Dunaj (kvartérny útvar) 

Záujmové územie sa nachádza v útvare podzemných vôd SK1000100P Medzizrnové podzemné vody 

kvartérnych náplavov Viedenskej panvy oblasti povodia Dunaj. Kvalita podzemných vôd v tomto útvare 

je ovplyvňovaná najmä antropogénnou činnosťou, ktorá je hlavným dôvodom zmien v chemickom zlo-

žení podzemných vôd. Najbližšie k záujmovému územiu sa nachádza monitorovací objekt - vrt základ-

nej siete SHMÚ 3190 Devínske jazero. V roku 2010 bola v základnom fyzikálno-chemickom rozbore 

bola prekročená prahová limitná hodnota NO3
- a prahová hodnota Fe. Zo špecifických organických 

látok v podzemných vodách tohto útvaru boli namerané hodnoty koncentrácií vyššie ako pozaďová 

hodnota najčastejšie u ukazovateľov zo skupiny polyaromatických uhľovodíkov - naftalén a 1,3-DCB. 

V roku 2011 nedošlo k prekročeniu žiadnych ukazovateľov v tomto monitorovacom objekte. 
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Tab. 36 Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné hodnoty v rokoch 2010 a 2007 

Č. objektu Názov objektu Ukazovatele prekračujúce prahové a li-

mitné hodnoty v r. 2011 

Ukazovatele prekračujúce prahové a li-

mitné hodnoty v r. 2007 

Prahová hodnota Limitná hodnota Prahová hodnota Limitná hodnota 

3190 Devínske jazero Fe, NO3
- NO3

- NO3
- NO3

- 

Zdroj: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2010, SHMÚ 2011, Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2007, SHMÚ 2009 

SK2000200P Medzizrnové podzemné vody Z časti Viedenskej panvy v oblasti povodia Dunaj 

Riešené územie sa nachádza v južnej časti útvaru SK2000200P Medzizrnové podzemné vody Z časti 

Viedenskej panvy v oblasti povodia Dunaj. V útvare nebola v žiadnom z vrtov dosiahnutá odporúčaná 

hodnota nasýtenia vody kyslíkom. Limitné ukazovatele prekračovali Fecelk., Fe2+ a Mn vo vrtoch základ-

ného aj prevádzkového monitorovania. V blízkosti riešeného územia sa nenachádza monitorovací ob-

jekt, avšak možno predpokladať, že k prekročeniu limitných ukazovateľov dochádza aj v riešenom 

území.  

 

Hluk a vibrácie patria k najvážnejším rizikovým faktorom zdravia človeka, avšak vplývajú aj na živočíš-

stvo. Negatívne pôsobia na zdravotný stav ľudí, vyvolávajú poruchy sluchu, psychiky a zapríčiňujú ne-

urózy. Vibrácie sú aj poškodzujúcim faktorom stavieb a konštrukcií. V riešenom území nie sú evidované 

zdroje hluku, možno predpokladať, že hladiny hluku nie sú prekračované, s výnimkou Istrijskej, Eisne-

rovej ulice, kde je zdrojom hluku doprava.  

 

Ožiarenie z radónu, resp. z jeho dcérskych produktov rozpadu je jedným z hlavných faktorov, ovplyv-

ňujúcich zdravotný stav obyvateľstva. Obyvateľstvo je účinkom radónu vystavené predovšetkým v bu-

dovách. Zdrojom radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom materiáli a vo 

vode. Z toho najdôležitejšiu záťaž predstavuje radón v pôdnom vzduchu, vnikajúci do budov z podložia 

stavieb. V novej výstavbe ide o predchádzanie škodlivým účinkom radónu predovšetkým lokalizáciou 

stavieb, voľbou stavebných materiálov a spôsobom realizácie stavieb. Podľa mapy Prognóza radóno-

vého rizika (Čížek, P., a kol., In: Atlas krajiny SR, 2002) sa riešené územie nachádza v oblasti so stredným 

radónovým rizikom.  

 

Vodná erózia pôdy je proces uvoľňovania, transportu a sedimentácie pôdnych častíc vplyvom energie 

povrchovo tečúcej (prevažne dažďovej) vody. Intenzita tohto procesu je daná pôsobením viacerých 

faktorov, menovite eróznej účinnosti zrážok (intenzity a trvania dažďa), erodibility pôdy (jej odolnosti 

voči rozrušovaniu vodou, danej hlavne textúrou, štruktúrou a obsahom a kvalitou pôdnej organickej 

hmoty - humusu), sklonu a dĺžky svahu, vegetačného faktora a realizovaných protieróznych opatrení. 

Z uvedených faktorov hrá v našich podmienkach rozhodujúcu úlohu sklon svahu a vegetačný kryt. Z 

hľadiska potenciálneho ohrozenia pôd vodnou eróziou nie sú pôdy v riešenom území ohrozené.  

Veterná erózia predstavuje degradačný proces, ktorý spôsobuje škody nielen na poľnohospodárskej 

pôde a poľnohospodárskych plodinách, ale aj zanášanie komunikácií, vodných tokov, vytváranie náve-

jov a znečisťovanie ovzdušia. Veterná erózia pôsobí rozrušovaním pôdneho povrchu mechanickou silou 
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vetra (abrázia), odnášaním rozrušovaných častíc vetrom (deflácia) a ukladaním týchto častíc na inom 

mieste (akumulácia). V severnej časti riešeného územia trpí veternou eróziou orná pôda v nive rieky 

Morava, ktorú treba považovať za limitujúci jav rozvoja územia. 

Zhutnenie pôdy je významný proces degradácie pôdy, ktorý ovplyvňuje produkčnú funkciu pôdy, ale aj 

jej náchylnosť na iné degradačné procesy pôdy a krajiny (erózia pôdy, záplavy).Pôdy v riešenom území 

nie sú náchylné na primárnu ani sekundárnu kompakciu pôdy.  

 

Chemická degradácia pôd je spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej a organickej povahy z 

prírodných aj antropických zdrojov, ktoré v určitej koncentrácii pôsobia škodlivo na pôdu, vyvolávajú 

zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastnosti, negatívne ovplyvňujú produkčný potenciál 

pôd, znižujú nutričnú, technologickú a senzorickú hodnotu dopestovaných plodín, alebo negatívne 

vplývajú na vodu, atmosféru, ako aj zdravie zvierat a ľudí. Podľa Atlasu krajiny (2002) sa z hľadiska 

hodnotenia kontaminácie pôd v riešenom území nachádzajú relatívne čisté pôdy. 

 

Kontaminácia horninového prostredia úzko súvisí so znečistením odpadových vôd a v hodnotenom 

území nie sú evidované zdroje znečistenia vôd ani neboli identifikované environmentálne záťaže. En-

vironmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia spôsobené 

činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, 

podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území kontamino-

vaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj nespráv-

nym nakladaním s odpadom. Register environmentálnych záťaží SR predstavuje databázu pravdepo-

dobných environmentálnych záťaží a sanovaných/rekultivovaných lokalít. V rámci Registra environ-

mentálnych záťaží sú v k. ú. Devínska Nová Ves evidované pravdepodobné environmentálne záťaže aj 

sanované/rekultivované lokality. V severnej časti  širšieho riešeného územia je evidovaná pravdepo-

dobná environmentálna záťaž B4 (005) Bratislava - Devínska Nová Ves - Poľnohospodárske družstvo. 

V užšom riešenom území nie sú evidované žiadne záťaže.  

 

Pozemky, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné sú všetky pozemky, nachádzajúce sa mimo plôch vy-

medzených stavebnými čiarami - neprekročiteľnou hranicou zástavby a záväznou stavebnou čiarou – 

na zástavbu. Vymedzenie zastaviteľných plôch je zachytené vo výkrese č.3 „Regulačný výkres“. 

Na základe výsledkov prerokovávania ÚPN Z, medzi pozemky, ktoré nemožno zastavať patria pozemky 

ležiace v blokoch B1 a B2 Blok B1, z dôvodu že ležia v inundačnom území. 
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Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného zastavania a únos-

nosti využívania krajiny sú vyjadrené regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania 

pozemkov a stavieb, ako i regulatívmi umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, ktoré sú popí-

sané v záväznej časti územného plánu CMZ. 

 

V súlade so zákonom NR SR číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny platí v území prvý stupeň 

ochrany. Do územia MČ nezasahujú chránené územia, chránené územia sa nachádzajú v dotyku s rie-

šeným územím. Podrobnejší popis chránených území na území mesta Bratislava resp. mestskej časti 

Devínska Nová Ves je popísaný v kapitole Ochrana prírody, tvorba krajiny. 

 

Návrhové obdobie ÚPN CMZ MČ Devínska Nová Ves je stanovené na rok 2025. Cieľom je do tohto roku 

dosiahnuť stav navrhovaný podľa ÚPN CMZ. Etapizácia a koordinácia rozvoja územia bude významnou 

mierou závisieť od realizácie úprav verejných priestorov a cestných komunikácií. 

Prvým krokom by mala byť sanácia terasy na ulici Milana Marečka. Následné vybudovanie podzemných 

garáži v priestore pri obchodnom centre Terno, ďalej úprava centrálneho priestoru na Námestí J. Kos-

tru a na Istrijskej ulici, ktorá prinesie zvýšenie atraktivity tohto uzlového bodu CMZ ako i celého mesta. 

Dĺžka časových úsekov pre jednotlivé etapy bude vyplývať z konkrétnych možností, organizačno–tech-

nického a finančného zabezpečenia zo strany mestskej samosprávy a dotknutých inštitúcií najmä v ob-

lasti dopravy. 

 

Vymedzenie pozemkov na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie je popísané v záväznej 

časti ÚPN CMZ. Pozemky pre vyhlásenie stavebnej uzávery ÚPN CMZ neurčuje. Podmienky pre vydanie 

Rozhodnutia o stavebnej uzávere vymedzuje § 39d zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
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