
Zadávanie podmienky  

pre obstaranie ÚPN obce Dunajská Lužná – Zmeny a doplnky č. 7 

 

 
Dôvodom pre obstaranie Územného plánu obce Dunajská Lužná – Zmeny a doplnky č. 7 je potreba  
zosúladenia územnoplánovacej dokumentácie obce s nadradenou územnoplánovacou 
dokumentáciou, riešiť etapizáciu realizácie výstavby vo väzbe na realizáciu potrebnej verejnej 
dopravnej a technickej infraštruktúry, doplnenia zoznamu verejnoprospešných stavieb o stavby 
verejnej sociálnej vybavenosti (školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby), špecifikovania konkrétnych 
plôch pre predmetné stavby a  zosúladenie s platnou legislatívou. Územný plán sídelného útvaru 
Dunajská Lužná bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej č. B/7 dňa 
28.02.1996, posledné Zmeny a doplnky  č. 6 boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Dunajskej 
Lužnej č. 2018/08-05 dňa 26.10.2018, záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 5/2018. 
 
Určenie cieľov rozvoja územia, ktoré sa má riešiť 
 

• etapizáciu výstavby  – umožniť etapizáciu výstavby tak, aby obec rástla plynulo a nova výstavba 
aby nadväzovala na existujúcu zástavbu a zároveň, aby obec stíhala saturovať vzniknuté 
potreby verejných služieb ( školstvo, sociálne služby, zdravotníctvo, šport – vybrané typy ) 

• manažment pripravovaných rozvojových plôch – umožniť racionálny manažment 
pripravovaných rozvojových plôch tak, aby boli v predstihu vybudované doprvané komunikácie 
a inžinierske siete a zabezpečená nadväúznosť peších trás 

• doplnenie zoznamu VPS – presnejšie určenie verejnoprospešných stavieb a určenie plôch pre 
VPS 

 
Okrem uvedených podmienok je potrebné zapracovať aj ďalšie požiadavky stavebnej komisie obce do 
Územného plánu obce Dunajská Lužná – Zmeny a doplnky č. 7: 

 

• Vodný zdroj do ÚP (vodný zdroj sa nachádza na p.č. C 180/332 k.ú. Jánošíková) 

• JAMU do textovej časti ÚP ako športovisko s vyšším stupňom ochrany 

• Areál STS zapracovať ako park/námestie s OV 

• Prepracovať proces tvorby urbanistických štúdií – bude konzultované v priebehu spracovania 

• Pokúsiť sa zapracovať podmienky stavby mobilných domov (je možné ich regulovať v rámci 

ich potreby napojenia sa na siete) 

• Zapracovať nové, pre obec potrebné cestné koridory – bude konzultované v priebehu 

spracovania 

• Prehodnotiť presne definované podmienky pre šírku komunikácií a ich špecifické parametre 

• Nové cyklotrasy 

• Nové oddychové zóny – bude konzultované v priebehu spracovania 

• ÚP bude riešiť nárast plôch zástavby s kapacitnými možnosťami MŠ a ZŠ, zdravotnej, kultúrnej, 
športovej  infraštruktúry atď. Novo zastavované územia budú musieť riešiť vynútené investície 
ako sú chodníky a ich napojenie na jestvujúce lokality, autobusové zastávky, križovatky 
a kruhové objazdy a pod. 

• SK odporúča vypočítať budúce kapacitné možnosti umiestňovania detí do MŠ a ZŠ 

• Cestný prepoj pri Malej vode – prehodnotiť potrebu  – bude konzultované v priebehu 

spracovania 



• Pri prepočte nárokov na občiansku vybavenosť brať do úvahy aj spádové územie - – bude 

konzultované v priebehu spracovania 

• Perspektívne počítať aj so zariadeniami sociálnej starostlivosti 

• Zaoberať sa aj požiadavkami na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny 

 

Vymedzenie riešeného územia 

Riešeným územím bude celé katastrálne územie obce Dunajská Lužná. 

 

Požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie 

1) Požiadavky na ZaD z hľadiska Zmien v nadradenej územnoplánovacej dokumentácii: 
 
Nadradená územnoplánovacia dokumentácia: Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj 

Od schválenia územného plánu obce  Dunajská Lužná v roku 1996 bola schválená nová 
územnoplánovacia dokumentácia regiónu, ktorej záväzná časť má byť zapracovaná do územného 
plánu obce Dunajská Lužná:  
 
V súčasnosti platný územný plán regiónu:  
Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj 
Schválený uznesením zastupiteľstva BSK č. 60/2013 zo dňa 20.9.2013 a záväzná časť bola vyhlásená 
Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2013 zo dňa 20.9.2013, ZaD ÚPN-R BSK, rok 2017. 

2) Požiadavky ohľadom územných plánov zón:  

Obec Dunajská Lužná nemá schválený žiaden územný plán zóny. Zmeny a doplnky navrhnú lokality, 
pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny. 
 

3) Požiadavky z hľadiska zapracovania iných koncepčných materiálov obce: 
 
Nižšieuvedené koncepčné materiály obce majú byť pre spracovateľa ZaD zdrojom doplňujúcich 
informácií a vodítkom pri navrhovaní riešenia.  
 

• PROGRAM ROZVOJA OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ 2015 – 2021 
(schválený uznesením OZ č. 2015/09-9 dňa 27.10.2015) 
Obec Dunajská Lužná v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho rozvoja, ktorý 
ustanovuje ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej 
správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce a podmienky 
na koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja, zabezpečuje spracovanie Programu rozvoja obce 
(ďalej PRO) obce Dunajská Lužná na obdobie 2014 - 2021. Keďže je PRO (v súlade s § 8, ods. 1 zákona 
č. 539/2008 Z. z.) vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce je potrebné 
dôsledne dbať aj na to, ako sa realizáciou PRO pomáhajú napĺňať úlohy záväznej časti 
územnoplánovacej dokumentácie obce. Tento strategický dokument nadväzuje aj na Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dunajská Lužná na roky 2008 – 2013, ktorý bol schválený 
uznesením obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) v Dunajskej Lužnej č.2008/13-02 dňa 30.09.2008. V roku 
2010 bol schválený východiskový dokument o regionálnom rozvoji na národnej úrovni – Národná 
stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Na regionálnej úrovni bol schválený Program 



hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2021, 
na ktorý bude PRO Dunajskej Lužnej nadväzovať. 

 

PRO je strategickým strednodobým dokumentom, ktorý podrobnou analýzou obce, jej prostredia, 
obyvateľstva, daností a potrieb definuje ciele a opatrenia, ktoré ukážu jeho smerovanie a napomôžu 
k jej ďalšiemu rozvoju. PRO sa orientuje na všetky potenciálne rozvojové oblasti obce, 
identifikuje a hľadá najlepšie využitie silných stránok a zároveň sa snaží eliminovať ohrozenia 
a prípadné riziká. Mapuje súčasnú situáciu obce a jej obyvateľov, z hľadiska ekonomického, sociálneho 
a environmentálneho a navrhuje budúci smer obce. Podieľa sa na vytvorení konkrétnych projektov, ich 
realizácii a návrhu možností financovania. 
 

• PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ NA ROKY 
2008 - 2013 

PHSR je základným programovým dokumentom pre plnenie hlavnej úlohy samosprávy obce, ktorou je 
zabezpečenie všestranného rozvoja obce a potrieb jej obyvateľov . 
Je to strednodobý dokument, ktorý sa nepripravuje len pre jedno volebné obdobie, pre práve 
úradujúcu samosprávu, ale na 7-10 rokov . Má zabezpečiť kontinuitu v rozvoji obce, nezávisle 
na prípadných politických zmenách v samospráve. 
Formuluje ekonomické a sociálne záujmy občanov a zároveň je v súlade aj s prioritami regiónu, štátu 
i Európskej únie. Je to otvorený dokument, ktorý je potrebné pravidelne hodnotiť, doplňovať 
a aktualizovať. 
Program bude výsledkom cieľavedomého, otvoreného a demokratického procesu, do ktorého by sa 
mali zapojiť všetci aktéri, všetci obyvatelia obce, skôr než ho schváli zastupiteľstvo obce. 
Program je východiskom aj pre tvorbu územnoplánovacej dokumentácie, ktorej pravidelná aktualizácia 
by tiež mala vychádzať z hodnotenia realizácie PHSR. 
Povinnosť vypracovania PHSR pre každú obec a mesto vyplýva zo zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja, v znení neskorších zmien a doplnkov a pre obdobie 2007-2013 je aj povinnou 
prílohou žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov. 
 

• GENEREL ZELENE 
Dokumentácia „Generel zelene“ je vypracovaná v zmysle zmluvy o dielo, ktorej predmetom je 
vypracovanie dokumentácie „Generel zelene“ v Dunajskej Lužnej v rozsahu: 

a. inventarizácia a pasportizácia plôch zelene – základný prehľad o stave všetkých plôch zelene 
v správe obce – obsahuje základné údaje o plochách zelene a ich vegetačných prvkoch 
a začlenenie plochy do intenzitnej triedy údržby 

b. generel zelene (ako územnoplánovací podklad podľa zákona c. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky c. 
55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 

c. mapa náhradnej výsadby s priemetom pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu 
d. návrh VZN o zeleni. 

Dokumentácia sa spracováva pre plochy zelene v správe obce Dunajská Lužná. 
Riešené územie je vymedzené troma katastrálnymi územiami: 
− Jánošíková (1 149,73 ha) 
− Nová Lipnica (512,43 ha) 
− Nové Košariská (1 033,12 ha) 
a jeho celková výmera je 2 695,28 ha. 
 

• ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY (GENEREL) 
Koncepcia generelu je zameraná najmä na: 
• udržanie tranzitnej dopravy na hlavnom, ťahu a zamedzenie jej rozptylu do ostatnej 

komunikačnej siete obce. 



• riešenie parciálnych problémov v ostatnej komunikačnej sieti, spôsobených nevhodnou alebo 
chýbajúcou organizáciou dopravy, ako aj nefunkčným dopravným značením. 

• opatrenia v rámci statickej dopravy, s cieľom zabezpečiť jej aktuálne požiadavky. Súčasne 
stanovuje pravidlá, ktoré by mali umožniť pokrytie nárokov statickej dopravy v budúcnosti. 

• priepustnosť a bezpečnosť pešej dopravy 
 
 

4)  Požiadavka na zapracovanie zmien v legislative: 
 
Potrebné je prekontrolovať aktuálnosť citovaných právnych predpisov a podľa potreby ich upraviť. 
 

Spôsob spracovania dokumentácie ZaD územného plánu obce Dunajská Lužná č. 7: 
 

• Vypracúvať sa bude smerná aj záväzná časť a to v textovej aj grafickej podobe 
Smerná časť  
Bude sa venovať len problematike predmetných zmien a doplnkov a bude obsahovať informačnú 
základňu, na základe, ktorej bude môcť byť formulovaná záväzná časť. 
Obsah: 

 

A) Textová časť  
- Úvodné kapitoly – dôvod a cieľ obstarania, predmet riešenia spôsob vypracovania, .... 
- Vyhodnotenie dopadov nadradenej ÚPD na územný plán obce 
- Riešenie verejnej občianskej vybavenosti (školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby)  

- prepočet nárokov na občiansku vybavenosť a to pre súčasný počet obyvateľov a ďalej pre 
navrhovaný rozvoj obce v členení na 1. etapu a výhľad  

- vyhodnotenie súčasného stavu občianskej vybavenosti 
- návrh riešenia po etapách aj so zdôvodnením 
- návrh verejnoprospešných stavieb 

- Riešenie systémov verejnej dopravnej a technickej vybavenosti z hľadiska určenia podmieňujúcich 
stavieb pre už schválené rozvojové plochy 

- Jednoznačné pomenovanie jednotlivých stavieb a úsekov tak, aby bolo možné v záväznej 
časti jednoznačne špecifikovať podmieňujúce investície pre jednotlivé rozvojové plochy 

- Podľa potreby navrhnúť doplnenie verejnoprospešných stavieb 
- Návrh etapizácie už navrhnutých rozvojových plôch 

- Vysvetlenie metódy a kritériá zaradenia jednotlivých rozvojových plôch do etáp 
- Presná špecifikácia jednotlivých etáp aj s kapacitným vyhodnotením 

- Aktualizácia príslušnej legislatívy 
- Zoznam aktuálnych právnych predpisov, na ktoré sa text územného plánu odvoláva 

- Návrh plôch na riešenie územným plánom zóny 
- Potrebné je špecifikovať zóny, ktoré je potrebné riešiť územným plánom zóny, podľa 

uváženia spracovateľa vymedziť hranice graficky alebo textovo 
- Presné zdôvodnenie zaradenia tej ktorej lokality s určením hlavného cieľa riešenia 

- Ďalšie kapitoly podľa zváženia spracovateľa  
 
B) Grafická časť - M 1:5000 – vymenované sú javy, ktoré má grafická časť obsahovať, rozdelenie do 
výkresov a spôsob ich vyjadrenia navrhne spracovateľ tak, aby bola zaručená jednoznačnosť 
a čitateľnosť výkresov 
- občianska vybavenosť – stav a návrh, prípadne návrh v etapách 
- dopravná a technická vybavenosť  - stav a návrh, návrh v etapách, označenie jednotlivých stavieb, 
prípadne úsekov (podrobnosť primeraná mierke) 



- rozvojové plochy bývania v členení – stav, návrh, návrh členený v etapách  
 

Záväzná časť 
 

- Textová a grafická časť bude nadväzovať na platnú dokumentáciu a musí byť 
vypracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniam stavebného zákona a vyhlášky 

- Grafická časť bude vypracovaná v rozsahu podľa uváženia spracovateľa 
 
Súčinnosť pri spracovaní: 
Spracovateľ bude priebežne usmerňovaný OSO a zástupcami obce. Obsah dokumentácie môže byť 
upravený na základe vzájomnej dohody s cieľom čo najlepšieho naplnenia účelu ÚPD.  
 
 

 


