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Vec: Zaslanie pripomienok k Návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu 07

Vážený pán primátor, v nadväznosti na moju poslaneckú interpeláciu z okktóbra.2020 dopĺňam 
svoje pripomienky k návrhu ZaD 07 k ÚPN 2007 so žiadosťou o zaradenie trasy električky 
Tuhovské-Rybničná-Komisárky do všetkých relevantných kapitol ako súčasť výhľadového riešenia 
dopravného uzla Vajnory. 

Zároveň dopĺňam zopár pripomienok k predloženým Zmenám a doplnkom 07, konkrétne: 
1.2. CELOMESTSKÉ VZŤAHY  
V časti venovanej rozvojovým lokalitám: 
- Doplniť do textu o severovýchodnom rozvojom smere prepojenie územia koľajovou dopravou v 

koridore Rybničnej od Tuhovského po Komisárky.  

V súvislostis rozvojovou lokalitou MČ Rača sa spomína, že v lokalite Huštekle na hranici s MČ 
Vajnory (v križovaní cesty II/502 s Rybničnou ulicou) sa plánuje cintorín a urnový háj s 
prislúchajúcou občianskou vybavenosťou.  
Žiadam o začlenenie územnej rezervy pre trasu električky ako spojnice Tuhovská - Komisárky v 
koridore Rybničnej.  

V časti venovanej urbanistickej koncepcii priestorového usporiadania celomestského centra a 
ťažiskových rozvojových smerov mesta pre oblasť Severovýchodného rozvojového smeru vo 
vzťahu k doprave na území mestskej časti Vajnory : 
- doplniť územnú rezervu pre prepojenie električkových tratí medzi lokalitami Tuhovské (Zlaté 

piesky) s Komisárkami (Rača) vkoridore Rybničnej ulice s mimoúrovňovým križovaním 
Príjazdnej ulice a Púchovskej cesty. 

- predĺženie Vajnorskej električkovej radiály zo Zlatých pieskov (Tuhovské) ku Vajnorským 
jazerám. 

V časti venovanej návrhu funkčného využitia severovýchodnej časti územia Rybničnej ulice  
- doplniťzlepšenie dostupnosti napojenia na koľajovú dopravu vybudovaním prepojenia 

električkových tratí v trase Tuhovské - Komisárky v koridore Rybničná 

V časti venovanej návrhu funkčného využitia územia Tuhovské a Prostredné:  
- doplniť v rámci budovania TIOPu realizovať predĺženie Vajnorskej radiály v trase Tuhovské s 

ukončením na Vajnorské jazerá aj s odstavným parkoviskom. 



- V riešení dopravných zariadení, ktoré ovplyvňujú funkčné zhodnotenie územia a jeho 
prevádzkové usporiadanie je dôležité zokruhovanie územia a jeho napojenie na koľajoovú 
dopravu v časti Tuhovské a v časti Komisárky v koriidore Rybničná. 

V časti venovanej funkčnému využitiu územia s určením prevládajúcich funkčných území vrátane 
určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využitia v súvislosti s MČ Vajnory:  
- je nesprávne uvedená kapacita zariadenia DSS na Rybničnej s celoročným pobytom, ktoré sa 

plánuje rozšíriť po tom ako sa vystavia DSS na ulici Pri pastierni. Uvedené počty ale nesedia. 
Treba si to preveriť na miestnom úrade vo Vajnoroch. 

- Je nesprávne uvedený počet ubytovacích zariadení vo Vajnoroch 
- Je nesprávne uvedené že v súvislosti s jazerom Vajnorka že tam prebieha ťažba štrkopieskov. Tá 

je už dávno ukončená a jazero sa využíva už len ako chatová a rekreačná oblasť. 
- V piatom odseku na konci riadku vymazať časť vety “situovanie odbornej liečebne mládeže a 

dospelých bude overené spracovanou ÚPD zóny” 

V časti, kde mestské časti určujú časti územia pre ktoré sa majú obstarávať a schvalovať ÚPN Z 
doplniť: 
- začlenenie územnej rezervy pre trasovanie električky v koridore Rybničnej ako spojnice medzi 
Tuhovské - Komisárky 

V časti venovanej Zásadám regulatívy v oblasti rozvoja rekreácie a turistiky: 
- doplniť rozvoj cyklistických turistických trás medzi katastrami jednotlivých mestských častí na 

území severovýchodnej Bratislavy s napojením na okolité mestá a bce 

V časti venovanej Prognóze vývoja obyvateľov za bratislavské mestské časti a okresy  
- je nesprávne uvedený prírastok obyvateľstva (7300). Uvedené údaje by mali odrážať očakávaný 

rozvoj jednotlivých mestských častí do roku 2030 vo vzťahu k reálnym prírastkom obyvateľstva 
uvedený nesprávne údaj 7300. Treba vychádzať s reálne očakávaných prírastkov. 

Zdôvodnenie: Vo Vajjnoroch sa dlhodobo uvažuje s lokalitami Cepit, Nemecká dolina, Nové Šuty, 
Pod Válkom, Koncové, Šinkovské, Šuty, Priečne a Štepnice. Keď sa to všetko napočíta, bude to 
znamenať nárast vyše 20 000.  

V časti venovanej Cestovnému ruchu a stravovacím zariadeniam: 
- Je nesprávne uvedený počet ubytovacích zariadení. Vo Vajnoroch máme 2 ubytovacie zariadenia. 
Eponu a Dobrú lipu. V tabuľke však uvádzate iba jedno.  

V časti venovanej návrhu verejného dopravného vybavenia: 
v Návrhu komunikačnej siete pre rok 2020 
Doplniť do textu venovaného miestnym komunikáciám I. A II. Triedy 
• Rozšírenie Rybničnej na 4-pruh a začlenenie územnej rezervy pre trasovanie električky ako 

spojnice medzi Tuhovským a Komisárkami. 

V Návrhu komunikačnej siete pre rok 2030: 
V časti venovanej základnému komunikačnému systému dplniť bod s textom:  
- Rozšírenie a prestavba mimoúrovňovej križovatky (nadjazd Tuhovské pri Nayke) na 4 pruh s 

rezervou pre električku 
- Rozšírenie a prestavba mimoúrovňovej križovatky (nadjazd pri BEZke) s rezervou pre električku 
V časti venovanej miestnym komunikáciám I. A II. Triedy doplniť text: 



- Prepojenie električkvých tratí Tuhovské - Komisárky v kooridore Rybničná 
V rámci riešenia statickej dopravy:  
- je potrebné začať uvažovať nad vybudovaním záchytného parkoviska pred vstupmi do Bratislavy 

ako takej a napojiť ich na TIOPy. 

V časti venovanej Návrhu doplnkového systému MHD pre rok 2020:  
- doplniť za bod 3 Prepojenie / zokruhovanie električkovej trate Zlaté piesky (Tuhovské) s Račou 

(Komisárkami) v koridore Rybničná  
- V záverečnej vete, kde sa píše o tom, že naviac sa počíta s predĺžením električkovej radiály z 

Dúbravky do Devínskej Novej Vsi doplniť “a s prepojením električkovej trate od Zlatých pieskov 
(Tuhovské) s Račou (Komisárky) v koridore Rybničnej”. 

V časti venovanej Návrhom siete MHD:  
- doplniť trasu C ako spojnicu východnej časti Bratislavy so severnou časťou prostredníctvom 

koľajovej dopravy s trasou vedúcou od Zlatých pieskov (lokalita Tuhovské) cez Vajnorský 
nadjazd ku kruhovému objazdu pri OC Vajnoria pokračujúcou po Rybničnej ku BEZke a 
smerujúcou ďalej na nadjazd až po Komisárky v Rači. Alternatívou môže byť predĺženie trasy 
električky z Tuhovskej na Vajnorské jazerá a odtiaľ na Vajnorský nadjazd ku kruhovému objazdu 
pri OC Vajnoria pokračujúcou po Rybničnej ku BEZke a smerujúcou ďalej na nadjazd až po 
Komisárky v Rači. 

V časti venovanej Dopravným stavbám: 
- Doplniť začlenie územnej rezervy pre veľkokapacitnú dopravnú stavbu v koridore Rybničná ako 

spojnice lokality Tuhovské s Komisárkami 

V časti venovanej cyklotrasám: 
- nie je spomenutá JuRaVa. Navrhujem doplniťaj s nadväznosťou na okolité územia.  
- Takisto sa v krátkej dobe plánuje vybudovať aj cyklotrasa na ulici Pri Mlyne a cyklotrasa 

Rybničná. Navrhujem tiež ich doplnenie.  

V časti venovanej automobilovej doprave a komunikačnej sieti  
- rezervovať koridory pre dostavbu a rozšírenie mimoúrovňových križovatiek pre trasovanie 

električkovej trate ako spojnice medzi Tuhivským a Komisárkami v koridore Rybničná 
- rezervovať koridory na rozšírenie Rybničnej na 4 pruh s doplnením o koridor pre električku 

V časti venovanej mestskej hromadnej doprave: 
- doplniť do textu: rezervovať koridory pre výstavbu električkových tratí v úsekoch Dúbravka - 

Devínska Nová Ves, Zlaté piesky - Vajnory Tuhovské s možnosťou predĺženia tejto električkovej 
trate cez Rybničnú ku obratisku v Rači - Komisárky, Pribinova – Košická (s možnosťou 
predĺženia tejto električkovej trate do Podunajských Biskupíc a Vrakune, pričom konkrétna trasa 
vyplynie až z riešení kladne prerokovaných územnoplánovacích podkladov) 

V časti venovanej verejnému dopravnému vybaveniu (stavby vo verejnom záujme)  
- doplniť text v časti Stavby a komunikácie I. A II. Triedy v bode D95 Rozšírenie Rybničnej na 4-

pruh a vytvorenie územnej rezervy pre električkovú trať ako spojnice Tuhovské - Komisárky 

V časti venovanej stavbám dráh: 



- Doplniť v bode 4 text: D55. výstavba električkových tratí Dúbravka - Devínska Nová Ves (žel. 
stanica), Zlaté piesky - Vajnory Tuhovské - Rybničná - Komisárky, Jantárova cesta – Štúrova ul., 
Pribinova – Košická, vrátane prestavby a modernizácie existujúcich obratísk električkových tratí, 
ako aj výstavby nových obratísk, ktorých riešenie vyplynie zo spodrobňujúcich dokumentácií, 

V prílohe ku kapitole 7. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia:  
- doplniť v tabuľke rozšírenie Rybničnej na 4 pruh s doplnením o územnú rezervu na električku 
- Doplniť rozšírenie / dostavba mimoúrovňovej križovatky na nadjazde Vajnory pri Nayke a 

takisto aj v časti pri BEZke  

V tabuľke v časti venovanej Vajnorom doplniť “ROZŠÍRENIE” nadjazdu Vajnory: 
- Doplniť v časti venovanej mestskej časti Vajnory do piateho stĺpca k riadku Rybničná - rozšíriť 

na 4 pruh so začlenením rezervy pre električku 
- Rozšírenie Nadjazd Vajnory v časti od mimourovňovej križovatky až po kruhový objazd pri OC 

Vajnory pre začlenenie električkovej trate. 

v kapitole C.7. sa v texte uvedenej podkapitoly navrhujú nasledovné zmeny a doplnky. Navrhujem 
ich doplnenie o text vyznačený boldom: 
• rezervovať koridory pre výstavbu električkových tratí v úsekoch Dúbravka - Devínska Nová 

Ves, Zlaté piesky - Vajnory Tuhovské s možnosťou predĺženia tejto električkovej trate cez 
Rybničnú ku obratisku v Rači - Komisárky, Pribinova – Košická (s možnosťou predĺženia 
tejto električkovej trate do Podunajských Biskupíc a Vrakune, pričom konkrétna trasa 
vyplynie až z riešení kladne prerokovaných územnoplánovacích podkladov). 

N záver si doovoľujem požiadaať aj o doplnenie trasovania električkovej trate Tuhovské - 
Komisárky v koridore Rybničná aj do vo výkresovej časti - výkres č.3, týkajúceho sa Verejného 
dopravného  vybavenia. 

Vopred za kladné vyhodnotenie mojich pripomienok ďakujem 
S pozdravom 
Monika Debnárová


