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A. DÔVODY PRE OBSTARANIE „ZMIEN 
A DOPLNKOV Č. 01/2006“, CIELE RIEŠENIA 
A.1. DÔVODY NA OBSTARANIE „ZMIEN A DOPLNKOV Č. 
01/2006“ 
Dynamizácia rozvoja suburbanizačného pásu okolia Bratislavy v poslednom období akcelerovala 
požiadavky na územný rozvoj obce Marianka. Tento vývoj nebolo v danom rozsahu možné 
predpokladať v čase spracovania územnoplánovacej dokumentácie a jej neskorších aktualizácií 
(„ÚPN SÚ Marianka“, schválený uznesením OZ č. 5/98 zo dňa 9.12.1998 v znení neskorších zmien a 
doplnkov), preto bolo nevyhnutné obstaranie novej aktualizácie formou zmien a doplnkov.  

Za danej situácie obec Marianka po preskúmaní potreby aktualizácie územnoplánovacej 
dokumentácie podľa § 30 zákona č. 50/1976 Z. z. (Stavený zákon) v znení neskorších predpisov 
iniciovala vypracovanie Zmien a doplnkov územného plánu obce Marianka (ďalej len „Zmeny a 
doplnky č. 01/2006“). 

A.2. POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE A ROZSAH „ZMIEN 
A DOPLNKOV Č. 01/2006“ 
Postup obstarania a spracovania „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ je v súlade so zákonom č. 50/1976 Z. 
z. (Stavený zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD. 

„Zmeny a doplnky č. 01/2006“ sú spracované ako samostatná príloha k schválenej územnoplánovacej 
dokumentácii.  

Rozsah spracovania „Zmien a doplnkov č. 01/2006“: 

− textová časť 

− grafická časť. 

Textová časť je spracovaná v rozsahu zmien a doplnkov, vrátane návrhu zmien a doplnkov záväznej 
časti. Je spracovaná v nadväznosti na štruktúru textovej časti pôvodnej dokumentácie. V časti C. je 
úprava smernej časti navrhnutá do jednotlivých kapitol pôvodného textu (pôvodný text = úplné 
znenie ÚPN SÚ Marianka v znení neskorších zmien a doplnkov), názvy niektorých kapitol sú 
zmenené, niektoré kapitoly sú doplnené naviac v súlade s platnou legislatívou a niektoré kapitoly sú 
z vyššie uvedených dôvodov prečíslované. V časti D. sú zmeny a doplnky záväznej časti navrhnuté 
nahradením pôvodného textu Prílohy č. 2 Uznesenia OZ č. 5/98 zo dňa 9.12.1998 o schválení ÚPN 
SÚ Marianka „Záväzné opatrenia“ v znení neskorších zmien a doplnkov.  

Výkresy grafickej časti sú spracované ako samostatné výkresy s vyznačením zmien a doplnkov. Sú 
spracované v nadväznosti na štruktúru grafickej časti pôvodnej dokumentácie. Naviac je spracovaný 
výkres č. 10 Schéma záväzných častí, ktorý je grafickým výstupom časti D. textovej časti „Zmeny 
a doplnky záväznej časti ...“. 

Kapitoly časti D. textovej časti  a výkres č. 10 grafickej časti tvoria záväznú časť riešenia „Zmien 
a doplnkov č. 01/2006“. 

A.3. CIELE RIEŠENIA „ZMIEN A DOPLNKOV Č. 01/2006“ 
Hlavným cieľom riešenia „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ je:  

− premietnuť nové aktuálne rozvojové zámery a zmeny pôvodne navrhovaných rozvojových 
zámerov, vychádzajúce z požiadaviek obce, fyzických a právnických osôb (požiadavky boli 
získané v rámci prípravných prác), do záväzného plánovacieho dokumentu - na základe 
zhodnotenia orgánov obce 
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− premietnuť aktuálne odvetvové koncepcie, vychádzajúce z požiadaviek dotnutých účastníkov 
(požiadavky boli získané v rámci prípravných prác), do záväzného plánovacieho dokumentu  

− zosúladiť územný plán obce s platnou legislatívou - doplniť obsahovú náplň v zmysle Vyhlášky č. 
55/2001 Z. z. 

− zosúladiť územný plán obce so záväznou časťou územného plánu VÚC Bratislavský kraj v znení 
nariadenia vlády SR č. 336/2001 Z. z. a v znení nariadenia vlády SR č. 20/2003 Z. z.. 

− zachovať vidiecky charakter obce s prvkami prímestského rodinného bývania 

− vytvoriť pre obyvateľov a návštevníkov obce atraktívnu obec s kvalitným životným prostredím, s 
vybudovanou infraštruktúrou, zachovanými pútnickými tradíciami  

− rozvíjať cestovný ruch a služby obyvateľom a návštevníkom obce, vychádzajúc z historickej 
danosti najstaršieho pútnického miesta na Slovensku a významnej lokality ťažby a spracovania 
mariatálskej bridlice. 

Podrobný popis návrhu zmien a doplnkov je zaradený do príslušných kapitol časti C. a D.. 

Vypracovaním „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ sa návrhové obdobie ÚPN obce Marianka nepredlžuje. 
Návrhové obdobie je do roku 2030. 

Súhrn prioritných oblastí, cieľov, opatrení a aktivít definuje Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Marianka, spracovateľ: S&K Management Systems, s.r.o. nasledovne (niektoré z nich 
súvisia aj s riešením územného plánu obce):   

PRIORITNÁ OBLASŤ A – ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Cieľ 1: Zlepšiť súčasný stav dopravnej situácie v obci. 

Opatrenie 1.1: Zlepšenie kvality miestnych komunikácií a chodníkov 

Aktivita 1.1.1: Údržba a opravy miestnych komunikácií 

Opatrenie 1.2: Dobudovanie miestnych komunikácií a chodníkov 

Aktivita 1.2.1: Vybudovanie ciest so zreteľom na odvod dažďovej vody 

Aktivita 1.2.2: Vybudovanie chodníkov 

Opatrenie 1.3: Zefektívnenie organizácie dopravy v obci 

Opatrenie 1.4: Zavedenie Systému bratislavskej integrovanej dopravy do obce 

Aktivita 1.4.1: Predĺženie linky MHD mesta Bratislava 

Cieľ 2: Dobudovať inžinierske siete v obci. 

Opatrenie 2.1: Zlepšenie stavu kanalizačnej siete 

Aktivita 2.1.1: Dobudovanie kanalizačnej siete 

Opatrenie 2.2: Zlepšenie stavu vodovodnej siete 

Aktivita 2.2.1: Dobudovanie vodovodnej siete 

Opatrenie 2.3: Zlepšenie stavu plynovodnej siete 

Aktivita 2.3.1: Dobudovanie plynovodnej siete 

Opatrenie 2.4: Zlepšenie stavu elektrickej siete 

Aktivita 2.4.1: Prekládka elektrickej siete 

Aktivita 2.4.2: Rozšírenie siete verejného osvetlenia 

Aktivita 2.4.3: Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

Opatrenie 2.5: Podpora výstavby telekomunikačnej infraštruktúry 

Aktivita 2.5.1: Rekonštrukcia telekomunikačných rozvodov 

Aktivita 2.5.2: Rozšírenie ponuky káblovej televízie 
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Aktivita 2.5.3: Rekonštrukcia rozvodov miestneho rozhlasu 

Cieľ 3: Zlepšiť stav verejných budov a verejných priestorov. 

Opatrenie 3.1: Rekonštrukcia verejných budov a verejných priestranstiev 

Aktivita 3.1.1: Rekonštrukcia budovy MŠ a ZŠ 

Aktivita 3.1.4: Rekonštrukcia Spoločenského domu (vrátane knižnice) 

PRIORITNÁ OBLASŤ B – OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

Cieľ 1: Zlepšiť ponuku základných služieb. 

Opatrenie 1.1: Vytvorenie podmienok pre rozvoj základných služieb 

Aktivita 1.1.1: Rekonštrukcia priestorov potravín 

Opatrenie 1.2: Zabezpečenie ambulantnej starostlivosti 

Opatrenie 1.3: Podporenie rozvoja informačných technológií 

Aktivita 1.3.1: Vytvorenie miesta s verejne prístupným internetom 

Aktivita 1.3.2: Zapojenie obce do jednotného informačného systému 

Opatrenie 1.4: Vytvorenie podmienok pre rozvoj športových aktivít 

Opatrenie 1.5: Zabezpečenie čiastočnej ponuky z bankových služieb 
Aktivita 1.5.1: Zriadenie bankomatu 

Opatrenie 1.6: Zvýšenie bezpečnosti 
Aktivita 1.6.1: Zabezpečiť pravidelnú obchôdzku policajtov po obci 

PRIORITNÁ OBLASŤ C – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Cieľ 1: Zabezpečiť opatrenia proti poškodzovaniu životného prostredia. 

Opatrenie 1.1: Odstránenie dôsledkov v prípade poškodenia životného prostredia 

Aktivita 1.1.1: Odstránenie čiernych skládok 

Opatrenie 1.2: Vytvorenie predbežných opatrení na zamedzenie prípadov poškodzovania životného 
prostredia 

Cieľ 2: Zlepšiť povedomie občanov v oblasti ochrany životného prostredia. 

Opatrenie 2.1: Separácia odpadov 

Aktivita 2.1.2: Rozšírenie počtu zložiek v rámci separovaného odpadu 

Opatrenie 2.2: Environmentálna výchova 

Aktivita 2.2.1: Organizácia verejných zhromaždení ohľadom informovania verejnosti v oblasti ochrany 
životného prostredia 

Aktivita 2.2.2: Propagácia opatrení na ochranu životného prostredia 

PRIORITNÁ OBLASŤ D – ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU 

Cieľ 1: Zvýšiť atraktivitu Marianky pre návštevníkov obce. 

Opatrenie 1.1: Zlepšenie propagácie miestnych historicko-kultúrnych zaujímavostí 

Aktivita 1.1.1: Oslovenie turisticko-informačných kancelárií ohľadom zaradenia Marianky do ich 
ponuky 

Aktivita 1.1.2: Tvorba propagačných materiálov o Marianke 

Aktivita 1.1.3: Pravidelná účasť na propagačných akciách (výstavy súvisiace s cestovným ruchom) 

Aktivita 1.1.4: Vyčlenenie priestorov v miestnych prevádzkach cestovného ruchu na umiestnenie 
propagačných materiálov  
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Opatrenie 1.2: Revitalizácia pamiatkovej zóny 

Aktivita 1.2.1: Revitalizácia pútnického údolia 

Aktivita 1.2.2: Revitalizácia námestia 

Opatrenie 1.3: Organizácia kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí 
Aktivita 1.3.1: Súsedé súsedom 

Aktivita 1.3.2: Deň matiek  

Aktivita 1.3.3: MDD 

Aktivita 1.3.4: Stretnutie dôchodcov 

Aktivita 1.3.5: Prehliadka náboženskej piesne 

Aktivita 1.3.6: Stavanie mája 

Aktivita 1.3.7: Hodové slávnosti (Anna slávnosti) 

Opatrenie 1.4: Organizácia športových podujatí 
Aktivita 1.4.1: Propagácia cyklistických podujatí 

Aktivita 1.4.2: Turistické pochody 

Aktivita 1.4.3: Bejzbal 

Opatrenie 1.5: Podpora aktivít pre zachovanie a rozvoj pútnických tradícií 

Aktivita 1.5.1: Nadviazanie cezhraničnej spolupráce s inými pútnickými miestami 

Opatrenie 1.6: Rozšírenie ponuky miestnych atraktivít 

Aktivita 1.6.1: Revitalizácia okolia bridlicového lomu ako prírodno-historickej zaujímavosti 

Aktivita 1.6.2: Zriadenie priestorov pre stálu expozíciu o histórii obce 

Cieľ 2: Zabezpečiť služby pre návštevníkov obce. 

Opatrenie 2.1: Rozšírenie ubytovacích a stravovacích kapacít v nových lokalitách  

Opatrenie 2.2: Dobudovanie informačno-orientačného systému 

Aktivita 2.2.1: Osadenie informačno-orientačných tabúľ 

Opatrenie 2.3: Zabezpečenie sprievodcovskej činnosti 
Aktivita 2.3.1: Zabezpečenie sprievodcovskej činnosti 

PRIORITNÁ OBLASŤ E – ĽUDSKÉ ZDROJE 

Cieľ 1: Zabezpečiť sociálnu starostlivosť. 

Opatrenie 1.1: Pomoc pre dôchodcov a sociálne odkázaných občanov 

Aktivita 1.1.1: Zabezpečenie stravovania dôchodcov 

Cieľ 2: Rozvoj kultúrno-spoločenských aktivít 

Opatrenie 2.1: Podpora činnosti záujmových spolkov a združení 
Aktivita 2.1.1: Zriadenie klubu pre dôchodcov 
Aktivita 2.1.2: Zriadenie klubu pre mládež 

Aktivita 2.1.3: Zriadenie klubu pre matky s deťmi. 

A.4. ZHODNOTENIE DOTERAZ SPRACOVANÝCH 
SÚVISIACICH MATERIÁLOV  
Vyhodnotenie doterajšieho ÚPN 
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Obec Marianka má spracovaný a schválený ÚPN SÚ Marianka v znení neskorších zmien a doplnkov 
(Zmeny a doplnky č. 1/2003, 1/2004, 2/2004, 3/2004), Spracovateľ: Ing. arch. Monika Dudášová, Ing. 
arch. Alžbeta Sopirová, CSc., 1998 (úplné znenie spracované Ing. arch. Monikou Dudášovou 
v novembri 2004). 

 

Pôvodný „ÚPN SÚ Marianka“ riešil návrhy v nasledovných oblastiach: 

− obnovu a dotvorenie pôvodných štruktúr osídlenia využitím existujúcich plôch v zastavanom 
území obce, v prelukách a na voľných plochách (I. etapa výstavby), 

− územný potenciál pre extenzívny rozvoj obytnej zástavby v dotyku so severnou, južnou a 
západnou zastavanou časťou územia (šport, rekreácia, OV, podnikateľské aktivity, dopravné 
plochy a zariadenia), 

− návrh chýbajúcich zariadení základnej a vyššej občianskej vybavenosti v existujúcich a 
novovybudovaných objektoch, 

− ukľudnenie dopravy v obci, 

− dobudovanie peších a cyklistických trás v obci, 

− koncepciu dotvorenia zelene a verejných priestorov. 

„Zmeny a doplnky č. 01/2006“ plynulo nadväzujú návrhom plôch určených na novú výstavbu na 
návrhy riešené v platnom „ÚPN SÚ Marianka“ a v jeho neskorších zmenách a doplnkoch. 
Potrebaspracovania  zmien platnej ÚPD bola najmä v oblasti určenia záväzných regulatívov, nakoľko 
tieto boli v pôvodnej ÚPD nedostatočné pre súčasné potreby obce. Z tohto dôvodu bola vykonaná 
zmena Záväznej časti  územného plánu obce nahradením pôvodného textu novým (kapitola č. D.1.) 
a spracovaním Schémy záväzných častí (nový výkres č. 10). 

Údaje o súlade riešenia „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ so zadaním  

Zadanie územného plánu obce bolo vypracované a prerokované len v rámci spracovania pôvodnej 
dokumentácie (Územné a hospodárske zásady SÚ Marianka, júl 1996, schválené uznesením OZ č. 
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7/96 zo dňa 10.10.1996). Vzhľadom na charakter dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 01/2006“, iné 
zadanie nebolo vypracované. 

„Zmeny a doplnky č. 01/2006“ sú v súlade so vstupnými cieľmi rozvoja určenými v platnom „ÚPN SÚ 
Marianka“ a v jeho „Zadaní“ (ÚHZ). 

A.5. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA „ZMIEN 
A DOPLNKOV Č. 01/2006“ 
Riešené územie „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ je vymedzené administratívno-správnymi hranicami 
obce – t.j. hranicou katastrálneho územia obce Marianka s celkovou výmerou cca 322 ha. 

Obec Marianka sa nachádza v Bratislavskom kraji a v okrajovej južnej časti okresu Malacky.  

 
 

 smer 
Záhorská 
Bystrica  
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B. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
− ÚPN SÚ Marianka v znení neskorších zmien a doplnkov (Zmeny a doplnky č. 1/2003, 1/2004, 

2/2004, 3/2004), Spracovateľ: Ing. arch. Monika Dudášová, Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc., 
1998 (úplné znenie spracované Ing. arch. Monikou Dudášovou v novembri 2004) 

− ÚPN VÚC Bratislavského kraja a Nariadenie vlády SR č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť územného plánu VÚC Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády SR č. 336/2001 Z. 
z. a v znení Nariadenia vlády SR č. 20/2003 Z. z., Spracovateľ: AUREX s.r.o., 1998 

− Aktualizácia ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy a zmeny a doplnky za roky 1994-2003 

− ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy - návrh, Spracovatelia: Oddelenie územného plánovania, 
Oddelenie dopravného plánovania, Oddelenie generelov technickej infraštruktúry Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy, marec 2004 

− Mesto Stupava – Územný plán mesta – Návrh – Čistopis, Spracovateľ: SB PARTNERS, Ing. arch. 
Karol Balaš a kolektív, október 2005 

− Cyklistické prepojenie Morava – Malé Karpaty – Overovacia štúdia, Spracovateľ: ArTUR – 
Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, Ing. Patrik Martin, november 2005 

− Dopravno – urbanistická štúdia nultého okruhu okolo Bratislavy II. etapa, Spracovateľ: AUREX 
s.r.o. v spolupráci s Dopravoprojekt a.s., máj 2002 

− Kanalizácia a ČOV Marianka – projekt, Spracovateľ: Ing. Fedor Rapoš, december 1992 

− Vodovod Marianka, Spracovateľ: Vodostav a.s. 

− Marianka – splašková kanalizácia – 2. časť – stupeň PR, sústredená IBV Marianka – Panský les, 
Spracovateľ: GMV s.r.o., Ing. Ján Mesík, máj 2006 

− Marianka – splašková kanalizácia – 1. časť, I. etapa, Zberač „B“ – stupeň DSP, Spracovateľ:: 
STANIO s.r.o. Ing. V. Pauer 

− Marianka – splašková kanalizácia – 2. časť, I. etapa, zberač „B“ – pokračovanie – stupeň DSP, 
Spracovateľ: STANIO s.r.o. Ing. V. Pauer, apríl 2006  

− Marianka – splašková kanalizácia – 2. časť – stupeň Doplnok pre územné rozhodnutie, príloha: 
čerpacia stanica ČS – 1, ČS – 2, Spracovateľ: Ing. Hromada. 
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C. ÚPRAVA SMERNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO 
PLÁNU OBCE MARIANKA 
Úprava smernej časti je navrhnutá do jednotlivých kapitol pôvodného textu (pôvodný text = úplné 
znenie ÚPN SÚ Marianka v znení neskorších zmien a doplnkov), názvy niektorých kapitol sú 
zmenené, niektoré kapitoly sú doplnené naviac v súlade s platnou legislatívou a niektoré kapitoly sú 
z vyššie uvedených dôvodov prečíslované. 

C.1. VSTUPNÉ ÚDAJE  

C.1.1. Základné údaje o dokumentácii 
Za pôvodný text podkapitoly 1.1. sa dopĺňa: 

Základné údaje o dokumentácii „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ sú uvedené v časti „Základné údaje o 
dokumentácii“ na strane č. 2 a v časti A. „Dôvody pre obstaranie zmien a doplnkov č. 01/2006, ciele 
riešenia“ tejto textovej časti. 

C.1.2. Východiskové podklady a podporné dokumenty 
Za pôvodný text podkapitoly 1.2. sa dopĺňa: 

Východiskové podklady a podporné dokumenty k dokumentácii „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ sú 
uvedené v časti B. „Východiskové podklady“ tejto textovej časti. 

C.1.3 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväznej časti ÚPD 
vyššieho stupňa 
Pôvodný text podkapitoly 1.3. sa nahrádza nasledovným: 

Požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu regiónu na územie obce vrátane výstupov 
zo záväznej časti  
V zmysle nariadenia vlády SR č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu 
VÚC Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády SR č. 336/2001 Z. z. a v znení nariadenia vlády SR č. 
20/2003 Z. z., je potrebné pri vypracovaní "Zmien a doplnkov č. 01/2006", ako aj pri vypracovaní ÚPD 
a ÚPP na zonálnej úrovni rešpektovať najmä tieto ustanovenia: 

I. Záväzné regulatívy územného rozvoja 
Pri riadení využívania a usporiadania územia kraja treba dodržať tieto záväzné regulatívy: 

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 

1.1 vychádzať pri územnom rozvoji Bratislavského kraja z rovnocenného zhodnotenia 
vnútroregionálnych vzťahov, najmä medzi Bratislavou a ostatným územím kraja, a nadregionálnych 
vzťahov, najmä na susedné kraje – regióny, Slovensko a zahraničie, a pritom zdôrazniť špecifickosti 
kraja vyplývajúce z polohy kraja a lokalizácie hlavného mesta Slovenskej republiky na jeho území, 

1.1.3 upevňovať sídelné väzby najmä na považský pás a na záhorský pás v pokračovaní na území 
Českej republiky, 

1.1.7 zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a 
celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, 

1.1.8 formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového 
usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, 
centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov, 
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1.2 riešiť kraj v principiálnom členení na funkčné územné celky, ktoré sú v zásade totožné s 
administratívnymi územiami okresov, a to na 

1.2.2 okres Malacky (záhorský funkčný celok), 

1.3 podporovať vytvorenie sídelných rozvojových pólov Bratislavského kraja s cieľom decentralizácie 
bývania obyvateľstva a pracovných príležitostí, a to do 

1.3.1 regionálnych rozvojových pólov mesta Bratislavy, 

1.3.2 terciárnych rozvojových centier, 

1.4 rozvíjať regionálne rozvojové póly mesta Bratislavy z hľadiska vyváženého rozvoja kraja v 
priestoroch obcí 

1.4.1 Stupava, najmä vo väzbe na Bratislavu – mestské časti Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, 

1.6 podporovať územný rozvoj v zásade v smere sídelných rozvojových osí pri doteraz uplatňovanom 
radiálnom systéme v smere 

1.6.1 záhorskom cez Malacky na Moravu alebo cez Senicu, 

1.7 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky 
obyvateľov, 

1.7.1 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii 
funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrnohistorických a urbanisticko-architektonických daností, 

1.7.2 zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru 
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovávať historicky utváraný typ zástavby obcí 
(vinohradnícky, poľnohospodársky na Záhorí, v Podunajskej nížine a pod.) a zohľadňovať 
národopisné / etnické špecifiká zástavby jednotlivých obcí (slovenské, maďarské, chorvátske, 
nemecké), 

1.7.3 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri 
rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, prípadne obmedzenie možných negatívnych 
dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru, 

1.7.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať 
výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií 
tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym 
priestorom, a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný 
spôsob života, 

1.7.5 dbať na zachovanie vidieckeho charakteru v obciach pričlenených k mestám (najmä k 
Bratislave), 

1.9 podporovať rozvoj Bratislavy a Bratislavského kraja v ich medzinárodnom význame, ako sú časti 
jedného z centier – aglomerácií najvyššieho európskeho významu (Viedeň – Bratislava) najmä v 
oblasti vedy, výskumu, obchodu, turistiky a dopravy, 

1.14 podporovať budovanie rozvojových osí, a to: 

1.14.1 prvého stupňa: Bratislava – Modra – Trnava – Žilina, záhorská rozvojová os Bratislava – 
Malacky – Kúty – štátna hranica s Českou republikou, 

2. V oblasti rozvoja rekreácie a cestovného ruchu 

2.1 usmerňovať funkčno–priestorový subsystém cestovného ruchu a rekreácie v zhode s prírodnými 
(Dunaj, Malé Karpaty) a civilizačnými danosťami a v súbežnom zabezpečovaní nárokov obyvateľov 
kraja najmä Bratislavy na každotýždennú a koncotýždennú rekreáciu, ako aj účastníkov širšej aj 
cezhraničnej turistiky na poznávaciu a rekreačnú turistiku, 

2.3 podporovať okolo Bratislavy vytvorenie funkčno–priestorového systému prímestskej rekreácie, 

2.5 podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja s trasami 
smerom na Záhorie, Malé Karpaty a na Považie, 

2.6 zamerať sa v chránených územiach (Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, Chránená krajinná 
oblasť Záhorie a maloplošné chránené územia) predovšetkým na skvalitnenie vybavenostnej štruktúry 
existujúcich rekreačných zariadení, nerozširovať ich zastavané územie a nezakladať v chránených 
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územiach nové lokality; novú požadovanú vybavenosť lokalizovať do obcí nachádzajúcich sa vo 
vhodnej polohe k rekreačnému prostrediu (platí pre všetky priestory, nielen vo vzťahu ku chráneným 
územiam); pri zabezpečení prostredia pre rekreáciu a turistiku vychádzať zo zásady vytvárať 
rekreačné krajinné (územné) celky, 

2.7 nadviazať na medzinárodný turizmus rozvíjaním poznávacieho cestovného ruchu a tiež 
sledovaním turistických tokov a dopravných trás (cestných, vodných) prechádzajúcich, prípadne 
končiacich v kraji a v Bratislave; venovať väčšiu pozornosť aktívnemu zahraničnému turizmu, 
cezhraničným vzťahom a malému prihraničnému a tranzitnému cestovnému ruchu, 

2.8 prepojiť dôslednejšie ciele poznávacieho a rekreačného turizmu, 

2.9 podporovať okolo Bratislavy vytvorenie funkčno–priestorového systému prímestskej rekreácie, 

2.10 využiť v aktívnom turizme bohatú, etnicky rôznorodú štruktúru kraja (slovenská, maďarská, 
chorvátska, nemecká). 

3. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany 
pôdneho fondu 

3.1 rešpektovať poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja 
definovaný v záväznej časti územného plánu veľkého územného celku, 

3.2 zabezpečiť protieróznu ochranu pôdneho fondu vegetáciou v rámci riešenia projektov 
pozemkových úprav, 

3.3 podporovať dobudovanie prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability výsadbou 
plošnej a líniovej zelene, prirodzeným spôsobom obnovy a pod. v regionálnych biocentrách 
Kamenáče, Hrubá pleš a biokoridorov Malý Dunaj, Vydrica, Mláka, Roštún – Sušiansky háj, Gidra, 
Malé Karpaty – Uľanská mokraď, Suchý potok, Dlhý kanál a v biokoridoroch vedených nivami tokov 
Záhoria a pod., 

3.4 spresniť a novovybudovať prognózované biokoridory prepájajúce jednotlivé prvky územného 
systému ekologickej stability, najmä biokoridor Malý Dunaj – Dunaj, biocentrá Záhoria a Malých 
Karpát a pod.; na tento účel treba vyňať časť pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, 

3.5 v nadväznosti na systém náhrad hospodárskej ujmy pri vynútenom obmedzení hospodárenia 
rešpektovať pri hospodárskom využití prvky regionálneho územného systému ekologickej stability a 
požiadavky na ich ochranu a funkčnosť; z prvkov územného systému ekologickej stability vylúčiť 
hospodárske využitie týchto území, prípadne povoliť len extenzívne využívanie zohľadňujúce 
existenciu cenných ekosystémov, a to takto: 

3.5.1 pri lesných ekosystémoch zabezpečiť preradenie z lesov hospodárskych do lesov ochranných, 
prípadne lesov osobitého určenia s osobitým spôsobom hospodárenia, 

3.5.2 pri prvkoch regionálneho územného systému ekologickej stability charakteru lúčnych porastov 
prejsť na extenzívne využívanie (pravidelné kosenie, nepoužívanie agrochemikálií, či už umelých 
hnojív alebo ochranných prostriedkov), 

3.5.3 pri prvkoch územného systému ekologickej stability charakteru mokraďných spoločenstiev, 
stanovíšť mŕtvych ramien, vodných tokov a ich nív, ale aj umelo založených stanovíšť (zaplavené 
ťažobné jamy, rybníky a pod.) ponechať vývoj bez zásahu, 

3.6 zabrániť ďalšej monokulturizácii prvkov územného systému ekologickej stability – pri jednotlivých 
prvkoch územného systému ekologickej stability podľa potreby zabezpečiť obnovu pôvodného 
druhového zloženia – lúk, lesných ekosystémov a pod., 

3.7 prispôsobovať vedenie trás dopravnej a ostatnej technickej infraštruktúry mimo komplexov lesov, 
aby sa netrieštili, prípadne ich okrajom, 

3.8 zamedziť holorubný spôsob ťažby v biokoridoroch, biocentrách a na vyznačených genofondových 
plochách, 

3.10 spresniť pri biocentrách v rámci Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty hranicu na základe 
podrobného prieskumu (Nad Jurom, Vajnorská dolina, Zbojníčka, Panský les, Pekná cesta, Hrubý 
vrch), 

3.11 vytvoriť pufrovacie zóny v okolí jednotlivých biocentier a biokoridorov zo zatrávnených zón 
ponechaných sukcesii, 
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3.13 eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného systému 
ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, poľnohospodárskej 
chemizácie, znečistenia vodných tokov a pod.), 

3.14 zabezpečiť funkčno-priestorové previazanie územne samostatných častí Bratislavského lesného 
parku, t. j. Devínskej Kobyly – Sitiny – masívu Malých Karpát, 

3.15 odstrániť skládky odpadu lokalizované v územiach prvkov územného systému ekologickej 
stability, 

3.16 regulovať intenzitu poľnohospodárskej výroby v ochranných zónach prvkov územného systému 
ekologickej stability, 

3.17 regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky územného systému ekologickej stability a 
na územiach osobitnej ochrany prírody, 

3.18 zlepšiť štruktúru využitia zeme výsadbou plôch krajinnej a verejnej zelene; na výsadbu verejnej 
zelene v plnej miere využiť nepoužívané plochy pozdĺž antropogénnych líniových prvkov – cesty, 
hranice honov, kanály a pod., 

3.19 vytvoriť súbor remízok slúžiacich ako refúgiá živočíchov v otvorenej poľnohospodárskej krajine; 
pri výsadbe zelene podporovať výber prirodzených spoločenstiev, 

3.20 zabezpečiť revitalizáciu tokov a sprietočnenie mŕtvych ramien a oživiť monotónnu 
poľnohospodársku krajinu, 

3.21 budovať sieť sledovacích, dokumentačných a výskumných staníc (stanovíšť) v blízkosti, 
prípadne v areáloch nadregionálnych biocentier a biokoridorov, 

3.22 zabezpečiť územnú ochranu všetkým chráneným územiam, 

3.24 zabezpečiť územnú ochranu malokarpatských lesov a alúvia rieky Morava a Podunajska s 
presne vymedzeným funkčným využitím, 

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrnohistorického dedičstva 

4.1 zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji územia pamiatkových rezervácií (Bratislava, Veľké 
Leváre), pamiatkových zón (Bratislava – CMO, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Lamač, Rača, 
Rusovce, Vajnory, Záhorská Bystrica, Marianka, Modra), územia historických jadier miest a obcí, 
známe a predpokladané locality archeologických nálezísk a nálezov, národné kultúrne pamiatky 
(Bratislava – počet 8, hrad Červený Kameň, Modra – súbor so vzťahom k Ľ. Štúrovi), kultúrne 
pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma, územia miest a obcí, kde je zachytený historický 
stavebný fond, ako aj časti rozptýleného osídlenia, novodobé architektonické a urbanistické diela, 
areály architektonických diel s dotvárajúcim prírodným prostredím, historické technické diela, 

4.2 rešpektovať objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za kultúrne 
pamiatky, ako aj územia navrhované na vyhlásenie za pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny a 
ochranné pásma, 

4.3 rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené 
urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma) a 
súbory navrhované na vyhlásenie, 

4.5 rešpektovať dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy v oblasti 
Záhoria, Malých Karpát a ich predhoria a Žitného ostrova, 

4.6 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne a 
hospodársko--sociálne celky a prírodno–klimatické oblasti, 

4.7 uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu sídel mestského a malomestského charakteru a 
rôzne formy vidieckeho osídlenia vrátane rurálnej štruktúry v rozptyle, 

4.8 rešpektovať potenciál takých kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré 
kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (vinohradnícke tradície 
v Malokarpatskej oblasti, etnokultúrne a spoločenské tradície, historické udalosti, osobnosti a 
artefakty na celom vymedzenom území). 

5. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 
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5.9 rezervovať koridory pre cesty, obchvaty a prieťahy ciest pri sídlach 

5.9.12 nultý dopravný okruh okolo Bratislavy od križovatky D2 x D4 v Bratislave – mestská časť 
Jarovce a ďalej smer nový most cez Dunaj, Rovinka, Most pri Bratislave, Ivanka pri Dunaji, Bratislava 
– mestská časť Vajnory, tunel pod Karpatmi, Marianka, napojenie na D2 južne od Stupavy s 
výhľadovým pokračovaním severne od Bratislavy – mestskej časti Devínska Nová Ves súbežne so 
železničným mostom cez rieku Morava na štátnu hranicu s Rakúskom. Prípadná výhľadová realizácia 
úseku nultého okruhu od križovatky diaľnice D2 po štátnu cestu s Rakúskom je podmienená 
výsledkami posúdenia vplyvu celej trasy nultého okruhu na životné prostredie podľa zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie v znení 
neskorších predpisov, 

6. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry 

6.9 podporovať zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z veľkozdrojov a chrániť koridor pre prívod 
vody zo Žitného ostrova na Záhorie, 

II. Verejnoprospešné stavby 
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto: 

1. sieť sledovacích, dokumentačných a výskumných staníc (stanovíšť) v blízkosti, prípadne v areáloch 
nadregionálnych biocentier a biokoridorov, 

6. cesty, obchvaty a prieťahy ciest pri sídlach 

6.12 nultý dopravný okruh okolo Bratislavy – križovatka D2/D61 v Bratislave – mestskej časti Jarovce 
a ďalej smer nový most cez Dunaj, Rovinka, Most pri Bratislave, Ivanka pri Dunaji, Bratislava – 
mestská časť Vajnory, tunel pod Malými Karpatmi, Marianka s napojením na D2 pri Stupave (ďaleký 
výhľad S 22,5/80), 

6.13 rezervovať územie pre výhľadovú možnosť predĺženia nultého okruhu od diaľničnej križovatky s 
D2 pri Stupave k štátnej hranici s Rakúskom s mimoúrovňovými pripojeniami na cestu II/505 
severovýchodne od areálu Volkswagenu a s uvažovanou miestnou komunikáciou vedenou súbežne s 
traťou č. 110, 

15. vodovod na zásobovanie obyvateľstva a priemyselných parkov pitnou vodou z bratislavského 
vodárenského systému (Lamač – Záhorská Bystrica – Stupava – Malacky) a prívod vody Šamorín – 
Senec – Trnava – Senica a dobudovanie akumulačného objemu vodojemu Lamač III. tlakové pásmo, 

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z. a nálezu Ústavného súdu 
Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke 
práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 

C.2. VZŤAH K VYŠŠEJ URBANISTICKEJ JEDNOTKE 

C.2.1. Poloha v rámci regiónu 
Podkapitola 2.1. sa nemení. 

C.2.2. Rozvojové možnosti v rámci regiónu 
Podkapitola 2.2. sa nemení. 

C.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 
Poznámka: Základné demografické údaje boli prevzaté zo spracovaného Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Marianka, spracovateľ: S&K Management Systems, s.r.o.. 
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C.3.1. Obyvateľstvo 
Za pôvodný text podkapitoly 3.1. sa dopĺňa: 

Rozloha katastrálneho územia obce Marianka je 3 223 477 m2, hustota osídlenia je 313 obyvateľa na  
1 km2.   

Počet obyvateľov v obci Marianka v porovnaní s okresom Malacky a celkovým počtom 
obyvateľov Slovenskej republiky 

Stav k obdobiu 1.1.2005 Stav k obdobiu 30.6.2005
Počet obyvateľov 

spolu muži ženy spolu muži ženy

Slovenská republika 5 384 822 2 613 490 2 771 332 5 386 718 2 614 580 2 772 138

Okres Malacky 65 840 32 271 33 569 66 126 32 412 33 714

Marianka 1 037 510 527 1 047 515 532

Zdroj: ŠÚ SR, PHSR. 

Z údajov uvedených v tabuľke je zrejmé, že rastúci trend počtu obyvateľov zaznamenáva okres 
Malacky ako aj obec Marianka. 

Dlhodobý vývoj počtu obyvateľstva 

Z dlhodobého hľadiska obec Marianka zaznamenáva najprv prírastok a po roku 1970 až do 
posledného sčítania obyvateľstva roku 2001 zaznamenáva úbytok počtu trvalo bývajúcich obyvateľov. 
Od roku 1970 po rok 1996 tento úbytok predstavuje celkom 501 obyvateľov, čo znamená 
percentuálny úbytok 35,2%. Možno konštatovať, že na úbytku obyvateľstva sa vo veľkej miere 
pravdepodobne pričinila nedostatočná vybavenosť obce technickou infraštruktúrou, (najmä 
kanalizácia, plyn). Od roku 2001 Marianka zaznamenáva rastúci trend počtu obyvateľstva 
a pokračovanie tohto pozitívneho trendu sa predpokladá aj do budúcnosti.  

Prehľad vývoja počtu obyvateľov 

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 Rok 

Muži - - - - - - - - 

Ženy - - - - - - - - 

Spolu 732 647 756 809 839 841 993 1 123 

 

1961 1970 1980 1991 1994 1996 2001 2005 Rok 

Muži 703 727 610 460 - 450 459 - 

Ženy 698 695 597 463 - 471 489 - 

Spolu 1 401 1 422 1 207 923 927 921 948 1 050 

Zdroj: ŠÚ SR, OÚ Marianka, PHSR. 

Územný plán obce predpokladá nárast počtu obyvateľov v rámci pôvodného ÚPN v znení neskorších 
zmien a doplnkov o 1456 obyvateľov, v rámci „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ o 994 obyvateľov (do 
roku 2030), čo celkovo predstavuje prírastok 2450 obyvateľov. Oproti terajšiemu počtu 1 050 
obyvateľov je to nárast takmer o takmer 250%. Tento nárast počtu obyvateľov bude spôsobený najmä 
prisťahovaním (nie prirodzeným prírastkom). 
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Už v súčasnosti prudko stúpajú požiadavky na výstavbu rodinných domov hlavne zo strany občanov 
Bratislavy, čo je dôsledkom „lacnejšieho bývania“ na vidieku a túžbou po bývaní v zdravšom 
prírodnom prostredí. Možno predpokladať, že tendencie v oblasti bývania, ktoré sú rozbehnuté v MČ 
Bratislava Záhorská Bystrica, budú pokračovať aj v Marianke. Z uvedeného vyplýva, že obec 
Marianka má predpoklad plniť funkciu obytného satelitu pre Bratislavu. 

Vývoj celkového prírastku (úbytku) obyvateľstva obce Marianka za obdobie rokov 1995 - 2005  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
200
5 Ukazovateľ 

Stav k 1.1. 926 919 909 906 897 902 928 933 968 983 101
3 

Živonaroden
í 8 8 4 9 4 15 9 3 11 8 9 

Zomretí 14 20 10 16 10 15 14 19 14 7 15 

Prirodzený 
prírastok 
(úbytok) 

-6 -12 -6 -7 -6 0 -5 -16 -3 1 -6 

Prisťahovaní 11 26 26 17 33 39 32 75 27 35 54 

Vysťahovaní 12 24 23 19 22 13 22 24 9 6 17 

Prírastok 
(úbytok) 
sťahovaním 

-1 2 3 -2 11 26 10 51 18 29 37 

Celkový 
prírastok 
(úbytok) 

-7 -10 -3 -9 5 26 5 35 15 30 31 

Stav 
k 31.12. 919 909 906 897 902 928 933 968 983 1013 104

4 

Zdroj: ŠÚ SR, OÚ Marianka, PHSR. 

Z uvedených informácii vyplýva, že za posledné obdobie (od roku 1999) v obci prevažuje zvyšovanie 
počtu obyvateľstva prisťahovaním. V obci sa rodí menej detí ako je mortalita obce, čo má za následok 
vymieranie pôvodného obyvateľstva. 

Veková štruktúra 

Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré v roku 2001 zrealizoval Štatistický úrad 
Slovenskej republiky, obec Marianka evidovala spolu 948 obyvateľov, z toho 459 mužov (48,4%) 
a 489 žien (51,6%). Priemerný vek obyvateľov Marianky je udávaný 39,6 roka (u žien 41,1 roka a u 
mužov 37,6 roka). 

Môžeme konštatovať, že v dôsledku úbytku obyvateľstva je veková skladba obyvateľov obce 
Marianka pomerne nepriaznivá (pomerne malý podiel obyvateľov v predproduktívnom veku), aj keď 
predpokladáme, že pozitívnym rozvojom obce sa stane Marianka atraktívnou lokalitou pre mladé 
rodiny s deťmi a pomerné zastúpenie jednotlivých kategórií sa zmení v prospech skupiny obyvateľov 
predproduktívneho a produktívneho veku. 

Veková štruktúra obyvateľstva (údaje z roku 2001) 

Muži Ženy Spolu %Vek 

Predproduktívny 78 79 157 16,6%

Produktívny 302 257 559 59,0%
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Poproduktívny 79 153 232 24,4%

Spolu 459 489 948 100,0%

Zdroj: ŠÚ SR, PHSR. 

Vzdelanostná štruktúra 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva (údaje z roku 2001) 

Muži Ženy Spolu %Najvyšší skončený stupeň školského 
vzdelania 

Základné 88 151 239 25,2

Stredné bez maturity 161 90 251 26,5

Stredné s maturitou 89 135 224 23,6

Vyššie 2 1 3 0,3

Vysokoškolské  37 28 65 6,9

Ostatní bez školského vzdelania 0 2 2 0,2

Deti do 16 rokov 82 82 164 17,3

Úhrn 459 489 948 100,0

Zdroj: ŠÚ SR, PHSR. 

Národnostná štruktúra 

Z celkového počtu 948 obyvateľov (stav z roku 2001) sa hlási k slovenskej národnosti 914 osôb (z 
toho 437 mužov a 477 žien), čo predstavuje 96,4%. V rámci ostatných národností je početnejšie 
zastúpená maďarská a česká národnosť. 

Religiózna štruktúra 

Najviac obyvateľov obce Marianka je rímskokatolíckeho vierovyznania (78,90%), pričom v rámci 
Slovenskej republiky je tento pomer o niečo menší (68,9%). Ostatné cirkvi sú vyznávané veľmi malým 
podielom obyvateľstva, 14,2% je bez vyznania. 

Zloženie obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania (údaje z roku 2001) 

Obec Marianka SR
Náboženské vyznanie / cirkev 

Muži Ženy Spolu % %

Rímskokatolícka cirkev 346 402 748 78,9 68,9

Gréckokatolícka cirkev 2 3 5 0,5 4,1

Pravoslávna cirkev 1 0 1 0,1 0,9

Evanjelická cirkev augsburského 
vyznania 4 5 9 0,9 6,9

Reformovaná kresťanská cirkev 1 1 2 0,2 -

Náboženská spoločnosť Jehovovi 
svedkovia 0 2 2 0,2 -

Ostatné 3 1 4 0,4 3,2

Bez vyznania 78 57 135 14,2 13,0
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Nezistené 24 18 42 4,4 3,0

Spolu 459 489 948 100,0 100,0

Zdroj: ŠÚ SR, PHSR. 

Rodinná štruktúra 

V Marianke je evidovaných 125 rodín so závislými deťmi (stav z roku 2001), z toho je 91 úplných a 34 
neúplných rodín.  

Záver 

Podrobný popis kapacity (počtu obyvateľov) plôch určených na novú výstavbu pre funkciu bývania 
v rodinných domoch, vyplývajúcich zo „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ je v podkapitole C.5.1. 
„Bývanie“. 

C.3.2. Štruktúra nezamestnanosti 
Za pôvodný text podkapitoly 3.2. sa dopĺňa: 

Marianka má obytný, rekreačný a poľnohospodársky charakter, pričom prevažná časť ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva obce odchádza za prácou mimo obce, hlavne do Bratislavy. V obci sa 
v súčasnosti nenachádzajú žiadne výrobné podniky.  

V obci medzi rokmi 1970 až 1996 bol zaznamenaný prudký pokles počtu obyvateľov. Tento trend sa 
po roku 1996 mierne vylepšil a od roku 2001 v Marianke počet obyvateľov narastá.  

Rozvojom svojho územia (najmä z hľadiska demografického, ale aj z hľadiska podpory 
zamestnanosti, rozvoja infraštruktúry a podpory rekreačno-turistického ruchu) sa chce stať obec 
Marianka atraktívnejšou a tým pritiahnuť do obce mladé obyvateľstvo, čím by sa posilnil rastúci trend 
počtu trvalo bývajúcich obyvateľov. Najväčšie rezervy vo využívaní existujúceho potenciálu sú v 
rekreácii a cestovnom ruchu, najmä v oblasti vidieckej turistiky v pohorí Malé Karpaty a v areáli 
pútnického miesta. Cestovný ruch bude zdrojom nielen obecných príjmov, ale aj príjmov pre 
miestnych podnikateľov. Posilnenie rekreácie môže so sebou priniesť i množstvo negatívnych 
dopadov. Úlohou miestnej politiky bude stanoviť prijateľnú mieru rozvoja rekreačnej a obytnej funkcie 
tak, aby bola v medziach únosnosti miestneho obyvateľstva a okolitej prírody. 

Ekonomická štruktúra 

Marianka ako jedna z obcí okresu Malacky, má silné pracovné väzby na Bratislavu, ktorá patrí medzi 
ekonomicky nadpriemerne rozvinuté okresy SR. Tomu zodpovedá aj ponuka pracovných príležitostí, 
ktoré sa sústreďujú jednak do priemyslu, ale aj do ďalších odvetví. 

Zo všetkých 481 pracujúcich (údaj z roku 2001) dochádza za prácou 66,3% a 33,7% pracuje v obci. 
V obci je 2% nezamestnanosť. 

Zoznam zamestnávateľských subjektov pôsobiacich v obci Marianka 

Predmet činnosti 
(podľa OKEČ) Adresa 

Počet 
zamestnanco
v 

Názov podniku 

verejná správa Školská č.32, 900 33 
Marianka 7 Obecný úrad 

Základná škola školstvo Nám. 4. apríla, 900 33 7 

Materská škola školstvo Nám. 4. apríla, 900 33 3 

Slovenská pošta pošty a Školská č. 32, 900 33 2 
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Farský úrad 

Exercičný dom 
činnosť cirkev. 
organizácií 

Nám. 4. apríla, 900 33 
Marianka 5 

Reštaurácia „Pútnický 
mlyn“ 

reštauračné a 
ubytovacie služby 

Nám. 4. apríla, 900 33 
Marianka 4 

Hostinec „U Nováka“ pohostinské služby Nám. 4. apríla, 900 33 3 

Koliba „U Johana“ pohostinské služby Nám. 4. apríla, 900 33 3 

Bistro „Gurman“ reštauračné služby Borinská ul., 900 33 3 

Občerstvenie „TUTO“ reštauračné služby Nám. 4. apríla, 900 33 2 

Potraviny „Kubík“ maloobchod s Nám. 4. apríla, 900 33 3 

Mariatálske lahôdky - 
potraviny 

maloobchod s 
potravinami 

Nám. 4. apríla, 900 33 
Marianka 2 

Zdroj: OÚ Marianka, PHSR. 

C.3.3 Domový a bytový fond 
Za pôvodný text podkapitoly 3.3. sa dopĺňa: 

Domácnosti a bývanie 

V Marianke prevláda zástavba rodinných domov, ktorá predstavuje 99% z celkového domového 
fondu. Z tabuľky vyplýva, že väčšina domov v obci bola postavená v období 1946 – 1970, čo by mohlo 
odrážať obdobie najväčšieho rozvoja a rastu obce. V 90-tych rokoch naopak nastal menší útlm 
výstavby, ktorá sa opäť rozbehla v posledných rokoch 20.storočia a v trende pokračuje dodnes. 

V obci je 74% trvale obývaných rodinných domov, 20% neobývaných domov a 6%domov, ktoré slúžia 
na rekreačné účely. Priemerný vek rodinných domov je 36 rokov, ostatných budov 69 rokov. 
Najčastejšie sú zastúpené 3-izbové byty, početnejšie zastúpenie majú ešte 4 a 5-izbové byty, 
najmenej využívané sú 1-izbové byty. Rodinné domy sú 1 až 2-podlažné, tehlové prípadne kamenné, 
v osobnom vlastníctve. Priemerný počet obytnej plochy na jeden byt je 68,3 m2, pričom na 1 osobu 
pripadá 22,8 m2 obytnej plochy. 

Trvale obývané byty podľa druhu budovy a obdobia výstavby (údaje z roku 2001) 

Rodinné domy Bytové domy Ostatné budovy Domový fond 
spolu Obdobie výstavby 

- 1899 a nezistené 18 0 1 19 

1900 - 1919 9 0 0 9 

1920 - 1945 24 0 0 24 

1946 - 1970 126 0 1 127 

1971 - 1980 47 0 0 47 

1981 - 1990 35 0 0 35 

1991 - 2001 50 0 0 50 

Spolu 309 0 2 311 

% 99% 0% 1% 100% 

Zdroj: ŠÚ SR, PHSR. 
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Vybavenie domácností 

Podľa údajov z roku 2001 o vybavenosti domácností je vyše 90% domácností napojených na vodovod 
a má kúpeľňu alebo sprchovací kút, naproti tomu takmer všetky domácnosti sú napojené na žumpu 
z dôvodu nedobudovanej kanalizačnej siete a iba necelé 2% domácností využívajú plyn zo siete. 
Z týchto údajov vyplýva prioritná potreba dobudovať základnú technickú infraštruktúru v obci. 

Prevažná časť domácností na vykurovanie používa tuhé palivo, v malej miere je využívaná elektrická 
energia, alternatívne zdroje nie sú vôbec využívané. Takmer 3% domácností vlastní rekreačnú chatu 
alebo domček na rekreačné účely. 

Základné vybavenie trvale obývaných domácností (údaje z roku 2001) 

Počet 
domácností % Vybavenie 

Domácnosti spolu 311 100 

z toho vybavené:   

plynom zo siete 4 1,29 

vodovodom   

v byte 284 91,32 

mimo bytu 1 0,32 

bez vodovodu 12 3,86 

nezistené 14 4,50 

kanalizáciou   

prípojka na kanalizačnú sieť 1 0,32 

septik (žumpa) 288 92,60 

splachovacím záchodom 256 82,32 

kúpeľňou alebo sprchovacím kútom 280 90,03 

ústredným kúrením lokálnym 192 61,74 

ústredným kúrením etážovým 38 12,22 

kúrením kachľami 39 12,54 

Zdroj: ŠÚ SR, PHSR. 

Podľa údajov v tabuľke boli takmer všetky domácnosti vybavené chladničkou, vyše 66% domácností 
vlastnilo automatickú práčku a vyše 85% farebný televízor. Avšak osobným počítačom bolo 
vybavených iba necelých 14% a z toho iba necelá polovica je napojená aj na internet. Tieto údaje sú 
možno v súčasnosti pozitívnejšie, no aktivity ako zavedenie internetu či zriadenie verejne prístupných 
miest k internetu by určite mali figurovať v prioritných oblastiach na najbližšie obdobie.  

Doplnkové vybavenie domácností (údaje z roku 2001) 

Počet 
domácností % Vybavenie 

Domácnosti spolu 311 100 

z toho vybavené:   

samostatnou chladničkou 181 58,20 

chladničkou s mrazničkou 172 55,31 
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samostatnou mrazničkou 137 44,05 

automatickou práčkou 207 66,56 

farebným televízorom 266 85,53 

telefónom v byte 238 76,53 

mobilným telefónom 92 29,58 

osobným automobilom 155 49,84 

osobným počítačom 43 13,83 

osobným počítačom s internetom 19 6,11 

Zdroj: ŠÚ SR, PHSR. 

Záver 

Podrobný popis kapacity (počtu bytových jednotiek) plôch určených na novú výstavbu pre funkciu 
bývania v rodinných domoch, vyplývajúcich zo „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ je v podkapitole C.5.1. 
„Bývanie“. 

C.4. KONCEPCIA NAVRHOVANÉHO URBANISTICKÉHO 
RIEŠENIA 

C.4.1. Základná filozofia rozvoja územia 
Podkapitola 4.1. sa nemení. 

C.4.2. Koncepcia riešenia zón 
Za pôvodný text  podkapitoly 4.2. sa dopĺňa: 

Na základe „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ sa funkčné členenie územia v rámci územia vymedzeného 
na zástavbu mení na plochách označených zmien č. 1, 2, 11, 21, 22, 23, 24, 25 podľa údajov 
uvedených v nasledujúcej tabuľke: 

Prehľadná tabuľka zmien 

Označenie  Názov 
lokality 

Poloha: v ZÚ 
/ mimo ZÚ 

Pôvodná 
funkcia 

Navrhovaná 
hlavná funkcia 

Druh zmeny 

1 Nad 
Bednárovým 
(Nad štátnou 
cestou 
Karpatská 
ulica) 

mimo ZÚ občianska 
vybavenosť 

dopravné plochy zmena funkčného 
využitia (0,8800 ha) 

2 Nad 
Bednárovým 
(Nad štátnou 
cestou 
Karpatská 
ulica) 

mimo ZÚ doprava bývanie 
v rodinných 
domoch 

zmena funkčného 
využitia (0,3500 ha) 

11 Pod mlynom 
(Pod 
Družstevnou 
ulicou) 

mimo ZÚ občianska 
vybavenosť 

bývanie 
v rodinných 
domoch 

zmena funkčného 
využitia (0,1000 ha) 
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Označenie  Názov 
lokality 

Poloha: v ZÚ 
/ mimo ZÚ 

Pôvodná 
funkcia 

Navrhovaná 
hlavná funkcia 

Druh zmeny 

21 Lúky (Pri 
Budovateľskej 
ulici) 

mimo ZÚ občianska 
vybavenosť 

bývanie 
v rodinných 
domoch 

zmena funkčného 
využitia (0,3200 ha) 

22 Tálky (Pri 
Budovateľskej 
ulici) 

mimo ZÚ občianska 
vybavenosť 

bývanie 
v rodinných 
domoch 

zmena funkčného 
využitia (0,3600 ha) 

23 Tálky (Pri 
Budovateľskej 
ulici) 

mimo ZÚ šport bývanie 
v rodinných 
domoch 

zmena funkčného 
využitia (0,8000 ha) 

24 Tálky (Pri 
Budovateľskej 
ulici) 

mimo ZÚ doprava bývanie 
v rodinných 
domoch 

zmena funkčného 
využitia (0,6500 ha) 

25 Tálky (Pri 
Budovateľskej 
ulici) 

mimo ZÚ občianska 
vybavenosť 

bývanie 
v rodinných 
domoch 

zmena funkčného 
využitia (0,3200 ha) 

Na základe „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ sa funkčné členenie územia mení na plochách označených 
ako doplnky č. 35-45 podľa údajov uvedených v nasledujúcej tabuľke: 

Prehľadná tabuľka doplnkov 

Označenie  Názov 
lokality 

Poloha: v ZÚ / 
mimo ZÚ 

Výmera v ha Navrhovaná 
hlavná funkcia 

Druh doplnku 

35 Nad ihriskom 
(Pri ceste 
smer Borinka, 
Pajštún) 

mimo ZÚ 0,9696 bývanie 
v rodinných 
domoch 

plocha určená na 
novú výstavbu  

36 Pod 
záhradkami 
(Pri Borinskej 
ulici) 

mimo ZÚ 1,7900 bývanie 
v rodinných 
domoch 

plocha určená na 
novú výstavbu  

37 Mariánske 
vinohrady (Pri 
Borinskej ulici) 

malá časť v ZÚ 7,6494 bývanie 
v rodinných 
domoch 

plocha určená na 
novú výstavbu  

38 Mariánske 
vinohrady 

mimo ZÚ 1,3750 bývanie 
v rodinných 
domoch 

plocha určená na 
novú výstavbu  

39 Mariánske 
vinohrady 

mimo ZÚ 1,4921 bývanie 
v rodinných 
domoch 

plocha určená na 
novú výstavbu  

40 Mariánske 
vinohrady (Pri 
Stupavskej 
ulici) 

mimo ZÚ 0,5928 bývanie 
v rodinných 
domoch 

plocha určená na 
novú výstavbu  

41 Nad 
Bednárovým 
(Pri 
Stupavskej 
ulici) 

mimo ZÚ 0,1328 bývanie 
v rodinných 
domoch 

plocha určená na 
novú výstavbu  

42 Nad mimo ZÚ 0,2900 bývanie plocha určená na 
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Označenie  Názov 
lokality 

Poloha: v ZÚ / 
mimo ZÚ 

Výmera v ha Navrhovaná 
hlavná funkcia 

Druh doplnku 

Bednárovým 
(Nad štátnou 
cestou 
Karpatská 
ulica) 

v rodinných 
domoch 

novú výstavbu  

43 Nad 
Bednárovým 
(Nad štátnou 
cestou 
Karpatská 
ulica) 

mimo ZÚ 0,9616 dopravné plochy plocha určená na 
novú výstavbu  

44 Nad 
Bednárovým 
(Pod štátnou 
cestou 
Karpatská 
ulica) 

mimo ZÚ 12,2961 bývanie 
v rodinných 
domoch 

plocha určená na 
novú výstavbu  

45 Lúky mimo ZÚ 6,5670 bývanie 
v rodinných 
domoch 

plocha určená na 
novú výstavbu  

C.5. NÁVRH PRIESTOROVÉHO A FUNKČNÉHO VYUŽITIA 
ÚZEMIA 
Za nadpis kapitoly 5. sa dopĺňa: 

Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

− požiadavku bezbariérovosti v riešenom území obce zohľadniť pri projektovaní v následných 
stupňoch dokumentácie pre (§ 56 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.): 

- stavbu bytového domu a ostatných budov na bývanie 

- byt, ak ho má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

- stavbu rodinného domu, ak ju má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu                     
a orientácie 

- stavbu nebytovej budovy v časti určenej na užívanie verejnosťou 

- stavbu, v ktorej sa predpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu                     
a orientácie 

- inžiniersku stavbu v časti určenej na užívanie verejnosťou. 

Zároveň musí byť zabezpečený prístup do každej vyššie uvedenej stavby, miestna komunikácia              
a verejná plocha podľa § 57 a 58 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.. 

Stavby musia spĺňať osobitné požiadavky na užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie, najmä požiadavku bezbariérovosti podľa platných predpisov a noriem (Vyhláška 
MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a príloha k uvedenej vyhláške). 

C.5.1. Bývanie 
Za pôvodný text podkapitoly 5.1. sa dopĺňa: 

ÚPn s.r.o.                                                                                              november 2006 



Zmeny a doplnky č. 01/2006                                                                     strana 27/74 

Na základe „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ sa pre bývanie vymedzujú nové plochy určené na novú 
výstavbu uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Označenie / zmena (Z), 
doplnok (D) 

Názov lokality Celková výmera v ha Kapacita (počet byt. j.)

2 / (Z) Nad Bednárovým (Nad 
štátnou cestou Karpatská 
ulica) 

0,3500 – 

11 / (Z) Pod mlynom (Pod 
Družstevnou ulicou) 

0,1000 – 

21 / (Z) Lúky (Pri Budovateľskej 
ulici) 

0,3200 – 

22 / (Z) Tálky (Pri Budovateľskej 
ulici) 

0,3600 – 

23 / (Z) Tálky (Pri Budovateľskej 
ulici) 

0,8000 – 

24 / (Z) Tálky /Pri Budovateľskej 
ulici) 

0,6500 – 

25 / (Z) Tálky (Pri Budovateľskej 
ulici) 

0,3200 – 

35 Nad ihriskom (Pri ceste 
smer Borinka, Pajštún) 

0,9696 8 

36 Pod záhradkami (Pri 
Borinskej ulici) 

1,7900 20 

37 Mariánske vinohrady (Pri 
Borinskej ulici) 

7,6494 50 

38 Mariánske vinohrady 1,3750 10 

39 Mariánske vinohrady 1,4921 10 

40 Mariánske vinohrady (Pri 
Stupavskej ulici) 

0,5928 5 

41 Nad Bednárovým (Pri 
Stupavskej ulici) 

0,1328 1 

42 Nad Bednárovým (Nad 
štátnou cestou Karpatská 
ulica) 

0,2900 – (existujúce RD) 

44 Nad Bednárovým (Pod 
štátnou cestou Karpatská 
ulica) 

12,2961 120 

45 Lúky 6,5670 60 

Kapacita plôch určených na novú výstavbu pre funkciu bývania v rodinných domoch, vyplývajúcich zo 
„Zmien a doplnkov č. 01/2006“ je spolu 284 bytových jednotiek. Pri obložnosti 3,5 obyv./ byt. j. je 
kapacita uvedených rozvojových plôch 994 obyvateľov. 

Po pripočítaní k návrhovému stavu pôvodného riešenia územného plánu obce, ktorý bol stanovený na 
2377 obyvateľov (921 – stav z r.1991 + 913 – návrh pôvodného ÚPN SÚ + 543 – návrhy zmien a 
doplnkov), sa návrhový počet obyvateľov zvyšuje na 3371 obyvateľov (2377 + 994). Tento počet sa 
vzťahuje k novému návrhovému obdobiu platnosti územného plánu, t. j. do roku 2030.    

C.5.2. Občianska vybavenosť 
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Za pôvodný text podkapitoly 5.2. sa dopĺňa: 

Na základe „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ sa pre občiansku vybavenosť nevymedzujú nové plochy. 

Zariadenia občianskej vybavenosti budú lokalizované vo vybraných rozvojových lokalitách s hlavnou 
funkciou „bývanie“ (služby, obchod, vzdelávacie zariadenia) podľa nižšie uvedených regulatívov.  

Pre plochy č. 44 a 45 (regulačné bloky B17 a B23), určené na novú výstavbu s hlavnou funkciou 
„bývanie“, sa požaduje lokalizácia zariadení občianskej vybavenosti, plochy športu a zelene v podieli 
minimálne 5% z výmery rozvojovej plochy. Plochy pre občiansku vybavenosť, šport a zeleň je 
potrebné umiestniť k štátnej ceste III. triedy. 

Relevantné druhy a typy zariadení občianskej vybavenosti pre situovanie v obytnej zóne sú 
nasledujúce: 

− maloobchodné predajne potravinárskeho tovaru (potraviny, zelenina-ovocie, mäsiarstvo, pekáreň) 

− maloobchodné predajne základného nepotravinárskeho tovaru (drogéria, papiernictvo, odevy, 
kvety, lekáreň) 

− zariadenia občerstvenia a spoločného strav. (pohostinstvo, kaviareň, reštaurácia, cukráreň, bar) 

− zariadenia základných služieb pre obyvateľstvo (holičstvo, kaderníctvo, kozmetika, čistiareň, 
oprava elektrospotrebičov, oprava obuvi a odevov) 

− zariadenia sociálnej infraštruktúry (predškolské zariadenia, základné školy, kluby, zdravotnícke 
zariadenia atď.). 

− zariadenia prechodného ubytovania (penzióny, hotely ...). 

Ako plochy športu a zelene sa počítajú nasledujúce: 

− viacúčelové ihriská pre loptové športy 

− detské ihriská s vybavením 

− verejne prístupné oddychové plochy a parky 

− zeleň brehových porastov vodného toku. 

Poznámka: Pri návrhu riešenia jednotlivých stavieb občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry 
je potrebné dodržiavať príslušné normy a právne predpisy, platné v čase realizácie stavieb. 

C.5.3. Výroba a sklady 
Za pôvodný text podkapitoly 5.3. sa dopĺňa: 

Na základe „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ sa pre výrobu a sklady nevymedzujú nové plochy. 

C.5.4. Šport a rekreácia 
Za pôvodný text podkapitoly 5.4. sa dopĺňa: 

Na základe „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ sa pre šport a rekreáciu osobitne nevymedzujú nové 
plochy. 

Plochy pre šport a rekreáciu budú lokalizované vo vybraných rozvojových lokalitách s hlavnou 
funkciou „bývanie“ podľa regulatívov v podkapitole č. C.5.2.. 

C.5..5 Zeleň 
Za pôvodný text podkapitoly 5.5. sa dopĺňa: 
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Na základe „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ sa pre zeleň osobitne nevymedzujú nové plochy. 

Plochy pre zeleň budú lokalizované vo vybraných rozvojových lokalitách s hlavnou funkciou „bývanie“ 
podľa regulatívov v podkapitole č. C.5.2.. 

C.5.6. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
Za pôvodný text podkapitoly 5.6. sa dopĺňa: 

Na základe „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ sa pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
nevymedzujú nové plochy, ani nenavrhujú žiadne opatrenia. 

C.6. NÁVRH RIEŠENIA DOPRAVY 

C.6.1. Širšie dopravné väzby na región Bratislavy 
a Rakúska 
Pôvodný text podkapitoly 6.1. sa nahrádza nasledovným: 

Špecifická geografická poloha obce Marianka, ako enklávy na úpätí záhorského svahu Malých Karpát, 
v regióne Bratislava, je rezidenčným zázemím hlavného mesta SR, (mimo hlavných dopravných 
koridorov, ale v ich tesnej blízkosti), pri vstupnej bráne pre dopravné prúdy od Brna. Táto funkcia je 
umocnená severozápadnou rozvojovou osou v smere dopravného koridoru diaľnice D2 a hlavnej 
záhorskej regionálnej komunikácie, cesty prvej triedy siete SR označovanej I/2. Postupná 
intenzifikácia mestského prostredia Bratislavy je vysúvaná aj do bývalých okrajových polôh priľahlých 
obcí, ktoré predstavujú kvalitu života svojimi polohovými faktormi najmä pre funkcie bývania, 
umocnenými voľným dopravným potenciálom pozdĺž radiálnych dopravných tepien regiónu. Zámer 
prepojenia diaľnic D2 a D1 diaľnicou D4 (okruh okolo Bratislavy) necitlivo cez CHKO svojím 
ochranným pásmom bude priamo ovplyvňovať životné prostredie obce. Projekt diaľnice D4 (pôvodne 
nultý okruh) bude musieť reagovať trasou v záreze, v tuneli, alebo náročnými technickými stavbami 
proti nadmernému hluku. 

Blízkosť železničných staníc Lamač a Devínska Nová Ves zvyšuje atraktivitu pripojení v radiálnom aj 
okružnom smere a to aj za hranice regiónu do Rakúska (Marchegg - Wien). Vzhľadom na prírodné a 
krajinné hodnoty územia pod Malými Karpatami a na oboch stranách riek Dunaj / Morava vysoko je 
hodnotená požiadavka peších a cyklistických väzieb medzinárodných aj regionálnych. 

Požiadavka priameho pripojenia na nadregionálny komunikačný systém je splnená najmä cestnými 
pripojeniami celoštátneho významu, výhľadovo aj diaľničnou križovatkou Stupava - juh. 

Dopravné väzby Marianky na nadregionálnu sústavu umožní autobusová regionálna, výhľadovo aj 
predĺžená mestská hromadná doprava. 

Základné bilančné predpoklady 

Doterajší vývoj a prognóza dopravy na sčítacích profiloch pre c. I/2 č. 8-0129 a pre D2 č. 8-7017 sú 
nasledovné: 

 cesta I/2 diaľnica D2 

1990 1995 2000 2015 1990 1995 2000 2015 rok 

4675 5703 6710 19800 7004 7650 8738 19400 OA 

1560 1905 2180 2630 2136 2333 2072 9480 T 

37 52 80 170 11 13 0 120 M 

Spolu 6272 7660 8970 22600 9151 9995 10810 29000 
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Intenzita na ceste II/505 v profile 8-2090 bola 1082 sk.voz./deň v r. 1990 a pre r. 2015 predpokladáme 
intenzitu v hodnote 5600 voz./deň.   

Intenzity na obecných cestách (pôvodných štátnych III/00252 - ZB - Poľný mlyn a III/OO244- Lamač - 
Devínska Nová Ves) a ceste III/00243 - Marianka sa v celoštátnom sčítaní (SSC) nesledujú. 

C.6.2. Územné obmedzenia dopravy 
Pôvodný text podkapitoly 6.2. sa nahrádza nasledovným: 

Prirodzenou hranicou územného rozvoja obce Marianka je CHKO Malé Karpaty. Hranica CHKO je 
priestorom a územím so zvláštnym režimom automobilovej dopravy. Peší a cyklistický pohyb bude 
tiež obmedzený na existujúce hospodárske a turistické chodníky. 

Výhľadovým obmedzením rozvoja zo severnej strany je zámer vybudovania diaľnice D4, ktorá vytvorí 
okolo mesta diaľničný okruh (bývalý nultý okruh) od hraníc s Rakúskom v Petržalke po hranice s 
Rakúskom pri Devínskej Novej Vsi. Vzhľadom na jej negatívne účinky, ochranné pásmo a jej trasu v 
zložitom teréne si vynúti v území rezervovanie pásu v šírke cca 200 m okolo plánovanej osi 
komunikácie, ktorý nebude môcť byť funkčne využitý. 

Pre biokoridory pozdĺž prírodných tokov platí zvláštny režim ochrany, najmä pred intenzívnou 
motorizáciou a pre prepravu nebezpečných nákladov. 

C.6.3. Územný rozvoj dopravnej infraštruktúry 
Pôvodné označenie funkčnej triedy zbernej komunikácie B2 v odstavci „Cesta III/00243 .... 
bezpečnosti.“ podkapitoly 6.3. sa nahrádza nasledovným: 

B3. 

Odstavec „Navrhovaná cesta Marianka – Záhorská Bystrica ...“ v časti „Zmeny a doplnky č. 
1/2003“ podkapitoly 6.3. sa nahrádza nasledovným: 

Navrhovaná obslužná komunikácia C2 „Cesta III. triedy – Tálky“ je miestna komunikácia, ktorá 
prechádza od bývalého poľnohospodárskeho areálu cez poľnohospodársku pôdu do lokality Tálky a 
zakladá novú priečnu os S-J. Nová komunikácia vytvorí podmienky pre kvalitné dopravné napojenie 
celej južnej časti Marianky. 

Odstavec „Tomuto záveru je potrebné ... chodníkom pre peších.“ v časti „Zmeny a doplnky č. 
1/2003“ podkapitoly 6.3. sa vypúšťa. 
  
Odstavec „Navrhovaný rozvojový zámer č. 29 ...“ v časti „Zmeny a doplnky č. 1/2003“ 
podkapitoly 6.3. sa nahrádza nasledovným: 

Navrhovaný rozvojový zámer č. 29 sa nachádza v južnej časti Marianky, ktorá z hľadiska dopravných 
väzieb má nevyhovujúce napojenie na nadradenú komunikačnú sieť. Navrhovaná komunikácia „Cesta 
III. triedy – Tálky“, vytvárajúca podmienky pre kvalitné dopravné napojenie celej južnej časti Marianky, 
zabezpečí kvalitné dopravné napojenie aj pre RZ č. 29, čo si však vyžiada predĺženie tejto 
komunikácie východným smerom (bude pokračovať po Bystrickej ulici až po v súčasnosti zastavané 
územie, odtiaľ obchvatom existujúcich záhrad pri RD až po Budovateľskú ulicu a navrhovanou 
rozšírenou Budovateľskou ulicou až k zóne Tálky, kde bude hlavný dopravný nástup do riešenej. 
Navrhujeme, aby táto prepojovacia komunikácia bola riešená ako miestna obslužná komunikácia C2 v 
kategórii MO 8/40. 

Odstavec „Zberno-obslužná komunikácia Marianka – Zájorská Bystrica ... s min. 2 metre 
širokými chodníkmi.“ a odstavec „Zberno-obslužná komunikácia Marianka – Stupava ... kvality 
C2-MO 8/40.“ podkapitoly 6.3. sa vypúšťajú. 
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Odstavec „Obslužná komunikačná sieť dopravného významu ...“ podkapitoly 6.3. sa nahrádza 
nasledovným: 

Obslužná komunikačná sieť dopravného významu sa navrhuje MK: funkčných tried C2, ktoré 
prepojujú vnútorné územie starej zástavby obce Marianka a nových rozvojových lokalít, navrhovaných 
pre funkciu obytnej zástavby, najmä väčších. Predpokladá sa kategória MO-8/40. 

Za odstavec „Prístupové MK funkčnej triedy C3 ...“ podkapitoly 6.3. sa dopĺňa: 

Severná okružná miestna komunikácia, prechádzajúca cez plochy č. 37–39 a na rozhraní plôch č. 5, 
6, 36 využíva pri svojom trasovaní čo najefektívnejšie konfiguráciu terénu. Jej trasovanie si vzhľadom 
na zložitý terén vyžiada overovaciu štúdiu reálnosti pozdĺžnych sklonov vo vzťahu k obsluhe územia.  

Podobne je potrebné preveriť z tých istých dôvodov aj prepojenie medzi Športovou a Partizánskou 
ponad údolie v ploche F. Ak to bude technicky možné pri zachovaní parametrov v zmysle STN, bude 
potom možné uslepiť Partizánsku ulicu v smere západnom, kde sa dnes pripája na Športovú. Tento 
úsek potom doporučujeme využívať aj naďalej ako pešiu a cyklistickú komunikáciu. 

Odstavec „Odstavovanie vozidiel v priestore Marianky v lokalitách:“ podkapitoly 6.3. sa 
nahrádza nasledovným: 

− ZA – záchytné parkovisko autobusov pri vstupe do obce po ceste III/00243 (plocha č. 1, 43), kde 
sú navrhnuté aj nové zastávky autobusovej MHD – pre 20 autobusov 

− ZO – záchytné parkovisko osobných vozidiel pri vstupe do obce po ceste III/00243 (plocha č. 1, 
43) – pre 100 osobných áut 

− ZV – záchytné parkovisko pri občianskej vybavenosti – parkovisko na námestí pre 40 osobných 
áut  

Parkovanie a odstavovanie vozidiel obyvateľov a zariadení služieb sa uvažuje na vlastných 
pozemkoch formou garáží a dvorov. 

Text za odstavcom „Koncipovanie cyklotrás ...“ podkapitoly 6.3. sa mení nasledovne: 

− Stupavská cyklocesta (Moravská cyklistická cesta + Záhorská cyklomagistrála – Stupava – 
Marianka Stupavská ulica – Marianka Karpatská ulica – Marianka námestie) 

− Stupavská cyklocesta – alternatívne trasovanie časti trasy (Moravská cyklistická cesta + Záhorská 
cyklomagistrála – Stupava – Záhorská Bystrica sever – Lamačská cyklistická radiála – Marianka 
Karpatská ulica – Marianka Stupavská ulica) 

− Mariánska cyklistická cesta (Moravská cyklistická cesta + Záhorská cyklomagistrála – Záhorská 
Bystrica – Marianka námestie) 

− Cyklocesta – bez názvu (Marianka námestie – Marianka Športová ulica – Marianka Panský Les – 
Karpatská cyklistická cesta) 

− Cyklocesta – bez názvu (Marianka námestie – cyklocesta Naprieč Karpatmi + Borinka – Pajštún 
...) 

− Cyklocesta – bez názvu (Marianka námestie – Marianka Sväté údolie – Karpatská cyklistická 
cesta) 

− Cyklocesta – bez názvu (Marianka Budovateľská ulica – Marianka Štúrova ulica – Malé Karpaty – 
Železná studienka) 
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Cyklistické prepojenie Morava – Malé Karpaty – výrez širších vzťahov 

 
Zdroj: Overovacia štúdia „Cyklistické prepojenie Morava – Malé Karpaty“, Ing. atch. Patrik Martin, 
november 2005 

Text za odstavcom „Koncipovanie peších ťahov ...“ podkapitoly 6.3. sa mení nasledovne: 

− Červená pešia trasa (značená turistická trasa 8 Č, evidenčné číslo značkovaného chodníka 0702)  
Bratislava Železná studienka – Červený most – horáreň Kačín – Marianka Štúrova ulica – 
Marianka Budovateľská ulica – Marianka Borinská ulica – Borinka – zrúcanina hradu Pajštún – 
Borinka, Košarisko 

− Modrá pešia trasa (značená turistická trasa 14 M, evidenčné číslo značkovaného chodníka 2402)  
Bratislava, Krasňany Pekná cesta – Údolie Vydrice – Stránisko 424 m – Marianka Sväté údolie – 
Marianka Budovateľská ulica – Záhorská Bystrica  

− Pútnické pešie trasy v Svätom údolí (napojené na Modrú pešiu trasu zo Záhorskej Bystrice – 
pútnická cesta – existujúce) 

− Pešia trasa pozdĺž cesty III. triedy /navrhovaná). 

Cez obec prechádza Medzinárodná diaľková trasa I 23, tzv. medzinárodná Mariánska turistická trasa 
Czenstochowa – Mariazel I 23, spájajúca najvýznamnejšie a najstaršie pútnické miesta Poľska, 
Slovenska a Rakúska. 

Za pôvodný text podkapitoly 6.3. sa dopĺňa: 
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Ďalšie požiadavky na riešenie verejného dopravného vybavenia sú uvedené v podkapitole D.1.4. 
„Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia“.  

C.6.4. Kolízie s územím a návrh riešenia ich eliminácie 
Podkapitola 6.4. sa nemení. 
Ochranné pásma – pozri kapitolu XXIII. Súpis ochranných pásiem. 

C.7. NÁVRH RIEŠENIA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

C.7.1. Návrh technickej infraštruktúry vodného 
hospodárstva 
Pôvodný text podkapitoly 7.1. časť 7.1.1 – Zásobovanie vodou sa nahrádza nasledovným: 

Obec Marianka má čiastočne vybudovanú sieť pitnej vody, postupne sa buduje – rozširuje. Do 
dnešného dňa z vyprojektovaného rozvodu bolo zrealizované asi 75 % (spracovateľom je firma 
STANIO – ENGINIERING Nitra, Komenského 7, hl. inž. Ing. Pauer). Obec má vybudovaný zemný 
vodojem 2 x 150 m³, hl. v. 275,00 / 268,5 m n. m. 

Rozvodná sieť a dodávka pitnej vody je súčasťou vodárenského systému hl. mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy s miestom odberu v Záhorskej Bystrici, ktoré patrí do II. tlakového pásma 
s vodojemom v Devínskej Novej Vsi s kótami hl. 235,00 / 230,00 m n. m. 

Pitná voda zo Záhorskej Bystrice sa prečerpáva z II. tlakového pásma do 2 x 150 m³ vodojemu 
v Marianke, ktorý vytvára tri tlakové pásma. Obec sa nachádza vo veľmi členitom teréne od 
nadmorskej výšky 180,00 do 300,00 m n. m. Prečerpávacia stanica Záhorská Bystrica – Marianka 
s výtlačným potrubím DN 100 mm PVC pozostáva:  

− 2 čerpadlá typu  40 - CVX – 125 – 8 – 5 – 0  

o Q = 4,0 l/sec 

Y = 845 J/kg (H=86,0m) 

Pm = 7,5 kW 

o 2 tlakové nádrže 1000 l 

o 1 kompresor JSK 75-15 . EKO 

o 1 chlorovňa 

o 6 m³ akumulačnej nádrže 

o 1400 m výtlačné potrubie DN 100 PVC. 

Výškové prevýšenie územného celku obce Marianky (cca 120 m) a tiež osadenie vodojemu určujú, že 
rozvodná sieť musí byť riešená v Marianke v troch tlakových pásmach. 

I. tlakové pásmo – dolné: sa nachádza na západnom okraji obce – súčasná IBV Nad Bednárovým 
a výhľadovo ako sú Spodky, Lúky t. j. vo výškovom rozsahu od 180,00 do 210,00 m n. m. Na 
prívodných potrubiach k terajším IBV sú osadené samočinné regulačné ventily tlaku, ktoré 
udržujú redukovaný pracovný tlak pretekajúcej vody z 0,95 na cca 0,5 MPa. Táto časť územia je 
v podstate na úrovni so Záhorskou Bystricou, t. j. II. tlakové pásmo Bratislavského systému. 

II. Tlakové pásmo – stredné: v podstate ide z väčšej časti o územie s pôvodnou zástavbou obce 
Marianky nachádzajúce sa vo výškovom rozsahu od 210,00 do 245,00 m n. m.  a v rozvodnej 
sieti bude zabezpečený prevádzkový tlak od 0,20 do 0,6 MPa.  

III. Tlakové pásmo – horné: v podstate ide o územie s RD nachádzajúcimi sa nad kótou terénu 
248,00 m n. m.  Pre túto územnú zástavbu RD bude možné zabezpečiť dodávku pitnej vody do 
rozvodnej siete (budujúcej) len pomocou AT čerpacích staníc (2 ks), s ktorými aj projektant – 
firma STANIO – ENGINIERING uvažuje. 

ÚPn s.r.o.                                                                                              november 2006 



Zmeny a doplnky č. 01/2006                                                                     strana 34/74 

Budovaná rozvodná sieť sa realizuje z PE HD rúr DN 100 a zásobný rad je DN 150 mm PVC. 

Bilancia pitnej vody a návrh riešenia 

Bilancia vody v rámci „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ 

Bilancie potreby pitnej vody boli urobené v zmysle Vestníka MP SR / 2000 

- obyvateľstvo (navýšené) : 994ob x 135 l/osob.deň =    134 200  l/deň 

- občianska vybavenosť :      994ob x 25 l/osob.deň =    24 800   l/deň 

- denná potreba Qd =        159 000  “ – “ 

         1,84   l/sec 

- Maximálna denná potreba Qm = Qp . kd = 159,00 x 1,6 =  254,40   m³/d  

               2,94   l/sec 

- Maximálna hodinová potreba Qn = Qm : 24 . kh = 254,4 :24  x 1,8 =   19,80   m³/h 

                      5,30   l/sec 

Nové vodárenské kapacity je potrebné navrhnúť na základe samostatnej štúdie. 

Dobudovanie vodovodnej siete a návrh opatrení 

 „Zmeny a doplnky č. 01/2006“ 

Vodovodná rozvodná sieť: dobudovať rozvodnú sieť v existujúcej časti obce v súlade s projektovou 
dokumentáciou „Vodovod Marianka“ a tiež postupne budovať v nových lokalitách (IBV) s ostatnými 
inž. sieťami. Rozvodnú sieť doporučujeme z rúr DN 100mm PVC v maximálnej miere zokruhovať. Sieť 
musí riešiť aj požiarne zabezpečenie. Pre členitosť terénu ako aj veľkého prevýšenia terénu obce 
(120 m) je nutné počítať, že rozvodná sieť  bude riešená v troch tlakových pásmach a bude nutné 
počítať s určitými opatreniami. 

a.) tlakové pásmo – dolné: do tohto tlakového pásma patria predovšetkým západná časť obce – 
nové navrhované lokality s označením 28, 42, 43, 44, 45, ako aj rozostavaná IBV Nad Bednárovým. 
Odber pitnej vody je z vodojemu v Marianke s hl. vody 275,00 / 268,5 m n. m, od ktorého v mieste 
odberu v potrubí sa vytvára vysoký hydrostat. tlak od 0,65 do 0,95 MPa. Pre túto časť obce bude 
nutné redukovať hydrostatický tlak na max 0,5 MPa. Navrhnuté I. tlakové pásmo je totožné s II. 
tlakovým pásmom v Záhorskej Bystrici. 

Toto opatrenie predpokladáme v troch možnostiach:  

1a.) Prvá možnosť: na zásobných radoch pri vstupe do novovytvorených obytných zón osadiť 
samočinné regulačné ventily s výstupným tlakom 0,50 MPa. Toto riešenie v konečnom rozsahu je 
nehospodárne nakoľko cca 140 m³/d zbytočne sa prečerpáva zo Záhorskej Bystrice do vodojemu 
v Marianke t.  j. na dopravnú výšku 86m. pre blízku budúcnosť by sme odporučili zvážiť vybudovaním 
prívodného rádu v dl. cca 1200 m zo Záhorskej Bystrice. Týmto opatrením by sa zokruhovala 
rozvodná sieť z Bratislavským systémom , čím by sa ušetrila elektrická energia cca 10 kW/h. Žiada sa 
tu vypracovať samostatná štúdia s ekonomickým vyhodnotením. 

2a.) Druhá možnosť: pre dolné tlakové pásmo vybudovať zemný vodojem ~ 100 m³ osadený na 
severozápadnom okraji obce zvanej Mariánske vinohrady a v ÚP označená ako navrhovaná plocha 
34. Výškové osadenie vodojemu doporučujeme s hladinami vody 235,00 / 230,00 m n. m., čo by bolo 
na úrovni II. tlakového pásma Záhorskej Bystrice a s vodojemom ....... m³, hl. 235,00 / 230,00 m n. m. 
Išlo by o koncový vodojem s možnosťou pripojenia s vodojemom v Marianke a výhľadovo 
s prepojením aj na II. tlakové pásmo Záh. Bystrice.  Toto opatrenie vylepšuje situáciu popísanú v bode 
„a“.  

b.) II. tlakové pásmo (stredné): do tohto tlakového pásma patrí skoro 80% terajšej zástavby obce a  
navrhované lokality s označením ÚP dop. č.4/2006  pod č.37, 38, 39. Vodojem v Marianke od hl. 
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275,00 /268,50 m n. m. vytvára II. tlakové pásmo a vytvára v rozvodnej sieti hydrostatický tlak od 0,2 
do 0,6 MPa. Aj tu bude potrebné rozšírenie rozvodnej siete do plánovanej výstavby IBV. 

c.) III. Tlakové pásmo (horné): východná časť obce Marianky nemá vybudovanú rozvodnú sieť pitnej 
vody, avšak s výstavbou sa už začalo. Do tohto tlakového pásma patrí územie s kótou terénu 245,00 
m n. m. a vyššie. Pre toto tlakové pásmo je možné zabezpečiť odber pitnej vody z rozvodnej siete len 
pomocou dvoch samostatných AT staníc. 

Pôvodný text podkapitoly 7.1. časť 7.1.2 – Odkanalizovanie sa nahrádza nasledovným: 

Popis súčasného stavu  

V obci Marianka je začatá výstavba splaškovej kanalizácie, t. j. kmeňovej kanalizačnej stoky 
s označením „B“ ǿ300 PVC korungované o celkovej dĺžke 2120 m. Výstavba pozostáva z viacej častí 
a doteraz je zrealizované asi 1660 m a zostávajúca časť zberača B ja plánovaná dokončiť do 
12/2006. Vybudovaný zberač Marianka – Záhorská Bystrica je napojený na kanalizačnú sieť 
v Záhorskej Bystrici a to na stoku vetvy AA-1 do šachty Š313 a odtiaľ spoločne s odpadovými vodami 
odtekajú do ČOV v Devínskej Novej Vsi.  

V časti obce Marianka je v novej IBV Nad Bednárovým pre 32 RD je už toho času vybudovaná spl. 
kanalizácia s vlastnou ČOV a vyústením vyčistenej odpadovej vody do Mariánskeho potoka, len ako 
dočasné riešenie a to do sprevádzkovaného zberača „B“. Odvedenie splaškových vôd od existujúcich 
RD je do žúmp respektíve do septikov. Dažďové vody sú odvádzané povrchovými rigolmi do 
Mariánskeho a Drmolezského potoka. 

Návrh opatrení 

Terajší stav likvidácie splaškových vôd pomocou žúmp a septikov je nedostatočný a je potrebné 
urýchlene dobudovať sieť kanalizačných stôk po celej obci a ich napojením na rozostavaný kmeňový 
zberač „B“. Do splaškovej kanalizácie zaústenie dažďových vôd zo striech a spevnených plôch je 
neprípustné. Kanalizačnú sieť realizovať v zmysle spracovaných projektových dokumentácií. 

Systém odvádzania dažďových vôd z existujúcej časti obce Marianky riešiť aj naďalej  pomocou 
povrchových rigolov a odvedením najbližšieho vodného toku, pričom dbať na ich ochranu pred 
znečistením.  

V nových výstavbových lokalitách RD doporučujeme vybudovať samostatne dažďovú kanalizáciu 
s vyústením do miestnych tokov (3). Keďže sa jedná o pomerne veľkú navrhovanú výstavbu, 
doporučujeme tento problém riešiť komplexne s vypracovaním samostatnej štúdie, ktorá by určila: 
dimenzie, smerovanie do toku prípadne navrhla opatrenia pred znečistením t. j. .... z. 184/2002. 

Návrh postupnosti výstavby 

Doteraz vypracovaný ÚPN ostáva v platnosti. K novým lokalitám bude potrebné rozšíriť kanalizačnú 
sieť splaškových vôd DN 300 mm PVC. 

Zmeny a doplnky č. 01/2006 

V rámci „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ dochádza k ďalším rozvojovým zámerom bytovej výstavby 
s lokalitami uvedenými pod č.35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45 s predpokladaným počtom 284 RD. 
Navrhované lokality sa nachádzajú na severnom a západnom okraji obce. Do takýchto lokalít bude 
potrebné rozšíriť stokovú sieť splaškových vôd DN 300 mm zberača „B“. Rozvojové plochy uvedené 
pod č.42 a 43 kde sa uvažujú parkoviská doporučujeme odvodnenie riešiť pomocou samostatnej 
dažďovej kanalizácie. 

Predpokladané množstvá splaškových vôd 

Priemerné denné Qd = 484,39 m³/d       5,60 l/sec 

Max. hodinové Qmax = Qd / 24 x kh max = 484,39 / 24 x 3 = 60,55 m³/h 16,82 l/sec 

ÚPn s.r.o.                                                                                              november 2006 



Zmeny a doplnky č. 01/2006                                                                     strana 36/74 

Min. prietok Qmin = Qmin/ 24 x kh min = 484,39 / 24 x 0,6 = 12,11 m³/h  3,36 l/sec 

Predpokladané množstvá dažďových vôd 

Z obce Marianka a určíme ho podľa vzorca: Q = ψ . ι . A 

Q – prietok dažďových vôd z povrchového odtoku v  l/sec  

ι - výdatnosť dažďa v l/sec/ha (ι = 142 l/sec.ha) 

A – plocha povodia v ha     

ψ - súčiniteľ odtoku, určili sme ho ψ = 0,25 

a.) Celkový odtok zrážkových vôd z obce Marianky vrátane rozvojových plôch

A = 180 ha  

Q = 0,25 x 142 x 180 = 6390 l/sec 

b.) odtok dažďových vôd z existujúcej časti obce 

A = 91 ha 

Q = 0,25 x 142 X 91 = 3230 l/sec 

Dažďové vody sú zvedené do Mariánskeho potoka a to viacerými vyústeniami. 

Pôvodný text podkapitoly 7.1. časť 7.1.3 – Vodné toky sa nahrádza nasledovným: 

Cez riešené územie obce Marianka pretekajú tieto vodné toky: 

− Mariánsky potok – preteká stredom obce a to smerom východo – západným. Možno konštatovať, 
že stav vody ani v najsuchšom období roka neklesne prietok pod 0,015 m³/sec a maximálny 
prietok nepresiahne 1,80 m³/sec . Do tohto potoka (na západnom okraji obce) projektant 
kanalizácie Ing. Rapoš navrhol zaústiť kanalizáciu, po patričnom biologickom prečistení. V rámci 
ÚPN SÚ Marianka neuvažujeme s vypúšťaním splaškových vôd. Nový návrh riešenia ja uvedený 
v kapitole 7.1.2., 

− Potok Drmolez – preteká južne okrajom obce a tiež smerom východno-západným a vteká pod 
obcou do Mariánskeho potoka. Vodnatosť potoka je menšia ako prietok Marianky. 

− Grmolínsky potok – preteká po južnej hranici k. ú. obce Marianka. Je prítokom do Mariánskeho 
potoka. 

Potoky majú otvorený lichobežníkový profil, iba v niektorých častiach sú prekryté. Rozvojom obce 
nebude narušený režim vodných tokov. Do takýchto potokov prirodzenou gravitáciou – priekopami, 
a dažďovými zvodmi sú zvedené aj dažďové vody z obce a tak sa aj počíta pre budúcnosť. Toky 
patria do správy „Povodia Dunaja.“ 

Hydromelioračné opatrenia 

V riešenom území nie sú vykonané žiadne hydromelioračné opatrenia. 

C.7.2. Zásobovanie teplom a plynom 
Za pôvodný text podkapitoly 7.2. časť 7.2.1 – Zásobovanie plynom – súčasný stav sa dopĺňa: 

Obec Marianka je do v súčasnosti čiastočne splynofikovaná, splynofikované sú nové lokality v obci, 
nachádzajúce sa v západnej časti katastrálneho územia.  

Je vypracovaný plynofikačný projekt obce. V západnej časti na rozhraní obcí Marianka a Záhorská 
Bystrica je vybudovaná nová regulačná stanica zemného plynu (RS), z ktorej sú splynofikované nové 
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lokality, a na ktorú sa následne napojí novonavrhovaná výstavba. Trasa zrealizovaného 
prepojovacieho STL plynovodu D90 (RS – obec) je navrhnutá v súbehu Karpatskej ulice, po pravej 
strane cesty III. triedy v smere do obce Marianka. Výstupný tlak z RS je projektovaný na 300 kPa, t. č. 
je výstupný tlak nastavený na 110 kPa. Z RS je zásobovaná zemným plynom aj časť susednej obe 
Záhorská Bystrica (1500m3/hod.). 

V  blízkosti obce sa nenachádzajú žiadne centrálne výrobne tepla, všetky objekty podnikateľských 
aktivít, občianskej vybavenosti a  domácností využívajú ako zdroj tepla potrebného pre účely kúrenia, 
varenia a prípravu TÚV, uhlie, drevo, propán – bután a elektrickú energiu. 

Za pôvodný text podkapitoly 7.2. časť 7.2.2 – Vplyv rozvoja výstavby obce na riešenie 
plynofikácie sa dopĺňa: 

Navrhované lokality „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ sú situované najmä do severnej a západnej časti 
katastrálního územia obce. Aby sa mohli splynofikovať lokality v severnej časti obce bude nutné 
dobudovať plynovod v Karpatskej ulici, z ktorého sa pripoja jednotlivé investičné zámery v rámci 
lokality. Plynovod je tohto času v obci – v Karpatskej ulici vybudovaný v dĺžke cca 100-150 m.                        
V západnej časti obce sa novonavrhovaná lokalita napojí na prepojovací plynovod D90. 

V rámci „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ sa uvažuje s  výstavbou 284 rodinných domov. 

Spotreba ZP bude: 

QD = (NIBV x HQIBV) = (284 x 1,4) = 398 m3/hod 

RD = (NIBV x RQIBV) = (284x4000) = 1 136 000 m3/rok 

QD = celkový hodinový odber ZP v kategórii domácnosť (m3/hod) 

RD = celkový ročný odber ZP v kategórii domácnosť (m3/rok) 

NIBV = počet odberateľov ZP v kategórii domácnosť  

HQIBV = max. hodinový odber ZP (m3/hod) 

RQIBV = max. ročný odber ZP (m3/rok) 

Materiál potrubia 

Na plynovod a prípojky navrhujeme polyetylénové potrubie (LPE) SDR17,6 a SDR11, z  materiálu 
MRS80 a MRS100 . 

Za pôvodný text podkapitoly 7.2. časť 7.2.3 – Spotreba plynu pre navrhované rozvojové zámery 
sa dopĺňa: 

Uvedená obec spadá do teplotného pásma s najnižšími vonkajšími teplotami - 120C0 zmysle normy 
STN 06 0210. 

Podľa Smernice GR SPP č.15/2002 pre odberateľa v kategórii domácnosť (IBV) sa max. hodinový 
odber ZP stanovuje v závislosti na teplotnom pásme.  

V tomto prípade je to: HQIBV = 1,4 m3/hod a RQIBV = 4000 m3. 

Za pôvodný text podkapitoly 7.2. časť 7.2.5 – Záver sa dopĺňa: 

Požiadavky vyplývajúce z navrhovaného riešenia 

− vypracovať generel plynofikácie  

− dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo VTL plynovodu, RS a prípojky 
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− s ohľadom na časový rozvrh rozvoja a rozsah riešenia územia obce si nárast odberu ZP súvisiaci 
s rozvojom riešeného územia nevyžiada nové investície do VTL prípojky a RS 

− vo vyšších stupňoch PD previesť hydraulický výpočet potrubia novonavrhovaných miestnych sieti 
v nadväznosti na vyprojektované miestne siete v obci 

− kapacita RS 3500 pre navrhovaný rozsah rozvoja je dostatočná. 

Ochranné a bezpečnostné pásma 

Nakoľko riešeným územím prechádza VTL plynovod DN700 PN40 a RS 3500, bude potrebné pri 
projektovej príprave dodržať ochranné a bezpečnostné pásma – pozri kapitolu D.1.10. „Vymedzenie 
ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov“.   

Rozhodnutie o povolení stavby v ochrannom a bezpečnostnom pásme môže stavebný úrad vydať iba 
s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie prevádzkujúceho príslušné plynárenské zariadenie. 

C.7.3. Zásobovanie elektrickou energiou 
Za pôvodný text podkapitoly 7.3. časť 7.3.1 – Silnoprúdové rozvody a zariadenia sa dopĺňa: 

Navrhované rozvojové zámery v zmenách a doplnkoch územného plánu obce  

Zo zmien a doplnkov rozvojových zámerov v ÚP obce Marianka vyplývajú aj primerané nároky na 
zásobovanie obce elektrickou energiou. V „Zmenách a doplnkoch č. 01/2006“ sa uvažuje s výstavbou 
rodinných domov v niekoľkých lokalitách: 

− v západnej časti obce v zámeroch 44 a 45 sa uvažuje súvislá zástavba v počte 180 RD, v tejto 
lokalite sa predpokladá plynofikácia 

− na severnom okraji obce v zámeroch 35 až 41 uvažuje sa s výstavbou 104 RD, v týchto lokalitách 
sa uvažuje s plynofikáciou len v obmedzenom rozsahu. 

Nároky na el. energiu  

Pre 1 RD v plynofikovaných lokalitách Pv1p = 10 ÷ 12,5 kW a v neplynofikovaných PV1 = 20 kW. 

Pri β = 0,2 pre prenos el. výkonu pre obec ako celok bude predpokladaný prírastok nárokov na el. 
výkon: 

− v plynofikovaných lokalitách: n = 180 RD 

P180 = n . Pv1p . β = 180 . 12,5 . 0,2 = 450 kW 

− v neplynofikovaných: n = 104 RD 

P108 = n . Pv1 . β = 104 . 20 . 0,2 = 416 kW 

Celkom nové nároky na prenos sieťou VN pre obec: 

− P284 = 866 kW → cca 950 ÷ 1000 kVA. 

Nároky na el. výkon pre lokality uvažovaných rozvojových zámerov 

Západ: zámery č. 44 – 120 RD a č. 45 – 60 RD, spolu n = 180 RD 

β = β∞ + ( 1 - β∞  ) n – ½   

β180 = 0,26,  Pv1p = 12,5 kW 

P180 = n . Pv1p . β180 = 180 . 12,5 . 0,26 = 585 kW → 650 kVA. 

Po  započítaní rezervného výkonu pre iné drobné odbery (verejné osv., drobné služby a pod.) treba 
počítať v lokalite z dvomi TS – 400 kVA. Označené TS-A, TS-B. 
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Severný okraj: zámery č. 35 – 8 RD, č. 36 – 20 RD, č. 37 – 50 RD, č. 38 – 10 RD, č. 39 – 10 RD, č. 40 
– 5 RD, č. 41 – 1 RD. 

Zámery č. 40 a 41 – spolu 6 RD: 

− β6 = 0,53, n = 6,  Pv1 = 20 kW, P6 = 65 kW – z existujúceho rozvodu nn, s prípadným jeho 
zosilnením. 

Zámer č. 35 – 8 RD: 

− β8 = 0,48, n = 8, P8 = 80 kW – z existujúcej TS-2 (pri ihrisku) po jej rekonštrukcii  na požadovaný 
výkon. 

Zámery č. 36 – 20 RD, č. 37 – 50 RD, č. 38 – 10 RD, č. 39 – 10 – spolu n = 90 RD: 

− β90 = 0,29, Pv1 = 20 kW, P90 = n . Pv1 . β90 = 90 .20 .0,29 = 522 kW → 550 kVA. 

V lokalite týchto zámerov sa vyžaduje vybudovanie dvoch TS o výkonoch: TS–C 400 kVA, TS–D 250 
kVA (resp. jednej 630 kVA podľa rozsahu prírodnej čiastočnej plynofikácii v týchto lokalitách obce. 

Rozsah plynofikácie môže ovplyvniť nároky na el. energiu. 

Vedenia VN 

Vzdušné vedenie 22 kV, prechádzajúce severným okrajom riešeného územia, sa postupne dostáva 
do zastavaného územia obce. V ďalších stupňoch PD je potrebné zvážiť možnosť preložiť ho na 
hranicu zastavaného územia severne od zástavby. 

Všeobecne 

Vplyv na technické riešenie môže mať časový sled realizácie zámerov. Pri návrhu jednotlivých etáp je 
potrebné a účelné zohľadniť ďalší vývoj realizácie zámerov. 

Všetky el. vedenia situované vo verejne prístupných miestach v zastavaných územiach navrhovať 
káblové, uložené v zemi v súlade s Vyhl. MŽP – SR č. 532 z 19.9.2002. 

Nové a rekonštruované transformovne navrhovať a realizovať prefabrikované resp. murované 
s káblovou prípojkou. 

Rešpektovať ochranné pásma el. vedení a zariadení – pozri kapitolu C.8. „Vymedzenie ochranných 
pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov“.   

Za pôvodný text podkapitoly 7.3. časť 7.3.2 – Slaboprúdové rozvody a zariadenia sa dopĺňa: 

V návrhu neuvažujeme so žiadnym zásahom do existujúcich zariadení a trás. Súčasný stav miestnej 
telekomunikačnej siete je potrebné rozšíriť podľa technického návrhu v ďalších stupňoch projektovej 
dokumentácie. Rezervy treba navrhnúť v zmysle Územného plánu obce. Predpokladané údaje 
o plánovaných investičných aktivitách sú uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Presné údaje určia 
až podrobnejšie stupne PD, kde bude známy investičný zámer. 

Celková požadovaná kapacita na rozšírenie mts pre navrhovanú výstavbu rozvojových plôch 
predstavuje 625 párov. Rozšírenie mts bude realizované postupne podľa časového harmonogramu 
výstavby.  

C.7.4. Odpadové hospodárstvo 
Za pôvodný text podkapitoly 7.4. sa dopĺňa: 

Obec je v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z .z. zodpovedná za nakladanie a likvidáciu  
komunálneho a drobného stavebného odpadu, ktorý vzniká na území obce. 

ÚPn s.r.o.                                                                                              november 2006 



Zmeny a doplnky č. 01/2006                                                                     strana 40/74 

Problematiku odpadového hospodárstva podrobne rieši Program odpadového hospodárstva obce 
Marianka, vypracovaný v nadväznosti  a v súlade s Programom okresu Malacky. Nakladanie s 
odpadom určuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Marianka č. 4/2003 z 11.2.2003 s účinnosťou 
od 26.2.2003 a Doplnok č. 1 z 15.2.2004 s účinosťou od 6.2.2004.  

Otázka vzniku a následného nakladania s odpadmi je problematikou týkajúcou sa riešeného územia 
„Zmien a doplnkov č. 01/2006“ od zahájenia výstavby až po prevádzku. Spôsob nakladania s 
odpadmi, resp. ich likvidácia bude navrhovaná v ďalšom stupni PD.  

Pri návrhu riešenia v ďalšom stupni PD je potrebné problematiku odpadového hospodárstva                    
v súvislosti s výstavbou a prevádzkou lokalít riešiť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z .z.  a odpady 
zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/ 2001 (katalógu odpadov) v znení Vyhlášky MŽP SR                     
č. 409/2002 Z. z. Odvoz komunálneho odpadu a zneškodňovanie odpadu po realizácii výstavby 
zabezpečí zmluvný partner obce Marianka. 

Pôvodný názov kapitoly 8. „Limity využitia územia“ sa mení na: 

C.8. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A 
CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV 
Pôvodný text kapitoly 8. sa nahrádza nasledovným: 

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ je potrebné vymedziť ochranné pásma v zmysle 
podkapitoly č. D.1.10. „Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných 
predpisov“ tejto textovej časti. 

C.9. NÁVRH RIEŠENIA Z HĽADISKA OCHRANY HODNÔT 
ÚZEMIA A URBANISTICKEJ KOMPOZÍCIE 

C.9.1. Ochrana hodnôt územia  
Za pôvodný text podklapitoly 9.1. sa dopĺňa: 

Zásady a regulatívy ochrany hodnôt riešeného územia „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ sú uvedené 
v časti D. v podkapitole D.1.6. „Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt“ a D.1.7. 
„Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability“ tejto 
textovej časti. 

C.9.2. Urbanistická kompozícia 
Pôvodný text podklapitoly 9.2. sa nemení. 
 
Pôvodný názov podkapitoly 9.3. „Ochrana ložísk nerastov a ťažobné priestory“ sa mení na: 

C.9.3. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, 
chránených ložiskových území a dobývacích priestorov 
Za pôvodný text podklapitoly 9.3. sa dopĺňa: 

Podľa Evidencie ložísk nevyhradených nerastov Slovenskej republiky k 1. januáru 2005 (Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava) je v riešenom území: 

− evidované výhradné ložisko stavebného kameňa s DP (dobývací priestor), ALAS s.r.o. Slovakia 
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Výhradné ložiská: 
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Zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, list č. 239/498/734/04 zo dňa 16.3.2004 

V riešenom území nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast, nie sú evidované zosuvy. 

 

Pôvodný názov podkapitoly 9.4. „Osobitné požiadavky záujmov CO, PO, ochrany štátu“ sa 
mení na: 
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C.9.4. Osobitné požiadavky záujmov CO, PO, ochrany štátu 
a ochrany pred povodňami 
Pôvodný text podklapitoly 9.4. sa nahrádza nasledovným: 

Obrana štátu 

Podzemné objekty a inžinierske siete vojenskej správy v riešenom území „Zmien a doplnkov                       
č. 01/2006“ nie sú evidované.  
 
Civilná ochrana obyvateľstva 

Pri riešení požiadaviek civilnej ochrany je potrebné postupovať v zmysle nasledovných právnych 
predpisov: 

− zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v úplnom znení zákona                          
č. 261/1998 Z. z.  

− vyhláška č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách CO v znení vyhlášky                         
č. 349/1998 Z. z. a vyhl. č. 202/2002 Z. z.. 

Na navrhovaných plochách musia investori (majitelia) v spolupráci s OcÚ Marianka zabezpečiť: 

− §12 ods.4 písm.l) (§ 139a ods.10 písm.m Stavebného zákona), vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 

− §15 ods.1 písm.e,f a § 36 ods.3 písm.b,g zák. NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva 

− ukrytie obyvateľstva, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb podľa: 
o vyhlášky MV SR č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby 

a o technických podmienok zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany 
v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášky č. 202/2002 Z. z.), 

o vyhlášky MV SR č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových 
podmienok informačného systému civilnej ochrany. 

Riešenie problematiky civilnej ochrany bude spracované v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni. 
 
Požiarna ochrana 

Pri zmene funkčného využívania plôch zmien a doplnkov je potrebné riešiť požiadavky vyplývajúce            
zo záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi, s vyhláškou č. 94/2004 Z. z. a s ďalšími platnými právnymi predpismi a záväznými STN z 
odboru požiarnej ochrany (STN 92 0201-1, STN 92 0201-2, STN 92 0201-3, STN 92 0201-4 a iné). 
Posúdenie, resp. riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých objektov bude spracované v ďalších 
stupňoch PD. Pri návrhu riešenia prístupových komunikácií je potrebné rešpektovať požiadavky § 82 
vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., t. j. musí byť široká najmenej 3,00 m, nachádzať sa v bezprostrednej 
blízkosti riešených objektov a byť dimenzovaná na tiaž min 80 kN. Potreba požiarnej vody pre objekty 
v navrhovaných plochách bude zabezpečená z verejnej vodovodnej siete. 

Úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách 
sa budú vykonávať v spolupráci s požiarnou stanicou v Bratislave – Dúbravke.  
 
Ochrana pred povodňami 

Obec v súčasnosti nie je ohrozovaná povodňami. Pre odvádzanie lokálnych zrážkových vôd zo 
zastavaného územia obce sa počíta s vybudovaném dažďovej kanalizácie (v nových lokalitách), 
v starej časti obce sa ponechá súčasný systém odvádzania povrchovými rigolmi. 

Ochranu pre povodňami upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Marianka č. 2/2005 
z 1.8.2005 s účinnosťou od 17.8.2005. 
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C.10. MIESTNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ 
STABILITY (MÚSES) 

C.10.1. Úvod 
Pôvodný text podklapitoly 10.1. sa nemení. 

C.10.2. Vymedzenie územia a vstupné informácie 
Pôvodný text podklapitoly 10.2. sa nemení. 

C.10.3. Stručná fyzicko-geografická charakteristika územia 
Pôvodný text podklapitoly 10.3. sa nemení. 

C.10.4. Zhodnotenie súčasného stavu MÚSES 
Pôvodný text podklapitoly 10.4. sa nemení. 
 
Pôvodný názov podkapitoly 10.5. „Kostra MÚSES“ sa mení na: 

C.10.5. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, prvkov 
územného systému ekologickej stability a 
ekostabilizačných opatrení 
Za pôvodný text podkapitoly 10.5. sa dopĺňa: 

Návrh MÚSES pre „Zmeny a doplnky č. 01/2006“ 

Potvrdenie funkcie existujúcich a navrhovaných chránených území  

− CHKO Malé Karpaty (2. stupeň ochrany v rozsahu podmienok podľa §13 zákona č. 543/2003 Z. 
z. o ochrane prírody a krajiny) – hranica CHKO bola stanovená vo vyhláške č. 138/2001 Z. z., 
vydanej MŽP SR v marci 2001 

− Chránené vtáčie územie SKCHVU014 Malé Karpaty vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 216/2005 
Z. z . – hranica Chráneného vtáčieho územia je vymedzená v katastrálnych mapách so stavom 
nehnuteľnosti k 1. januáru 2004 podľa Prílohy č. 1 k vyhláške č. 216/2005 Z. z. – v katastrálnom 
území Marianka je vymedzená na parcelách č. 815/1, 815/2, 815/4, 825/2, 834/23, 836/1, 836/2, 
836/3, 836/5, 838, 839. 

 

 

 

 

 

Hranice CHKO Malé Karpaty a CHVÚ Malé Karpaty: 
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Zdroj: ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, list č. CHKO MK/882/04 zo dňa 13.10.2004 

Priemet RÚSES 

V RÚSES Bratislava – vidiek boli v dotyku s  riešeným územím navrhnuté tieto prvky: 

− nadregionálne biocentrum Strmina – Pod Pajštúnom (nachádza a mimo riešeného územia, ale 
tvorí súčasť kostry ÚSES)  

− nadregionálny biokoridor SZ svahov Malých Karpát  

Návrhy prvkov MÚSES 

Biocentrá miestneho významu: 

− miestne biocentrum Háj (Panský les)  

− miestne biocentrum nad kameňolomom  

− miestne biocentrum pamiatkovej zóny. 

Biokoridory miestneho významu: 

− miestny biororidor Mariánsky potok  

− miestny biokoridor lesopark - Panský les. 

Návrhy ochrany 

− lesné porasty na svahoch so sklonitosťou reliéfu nad 17 stupňov navrhnúť do kategórie 
ochranných lesov (tieto lesné porasty sú navrhnuté aj za biocentrá miestneho významu, čím by 
sa dosiahla viacnásobná ochrana, nachádzajú sa v CHKO) 

− geologickú lokalitu výskyt mariánskych bridlíc - túto lokalitu navrhujeme na ochranu ako chránený 
areál (táto lokalita je v súkromnom vlastníctve).  
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Ekostabilizačné prvky a ekostabilizačné opatrenia 

− interakčné prvky plošné sú tvorené plochami verejnej zelene, napr. plocha cintorína so svojou 
špecifickou zeleňou a plocha zelene námestia, školy, kaštieľa a kostola  

− interakčné prvky líniové – sú to pásy zelene, miestami iba aleje, ktoré nahrádzajú biokoridory 
v miestach, kde šírkové parametre voľnej plochy nedovoľujú vybudovanie koridoru 

− návrhy na rekultiváciu na plochách bývalého kameňolomu 

− eliminácia stresových faktorov na ploche záhradkovej osady (orientovať na iné funkčné 
zameranie s vylúčením stavebnej činnosti a obmedzením obrábania pôdy) 

− zvýšenie stability územia na plochách záhradkových a chatových osád, kde by sa výsadbou 
drevín vhodných na dané stanovište, zamedzením znečisťovania vod, minimalizovaním 
obrábania pôdy zvýšila celková stabilita územia 

− návrh nových plôch zelene (návrh parku pri kaštieli). 

Návrhy opatrení 

− do projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v plochách určených na novú 
výstavbu – všetky regulačné bloky – je potrebné zapracovať a následne realizovať tieto 
ekostabilizačné opatrenia: 

o nezasahovať do prvkov ÚSES, 

o limitom využiteľnosti pre výstavbu v dotyku s lesnými porastami je okraj porastu lesa, 
resp. NDV s ochranným pásmom minimálne 10 m, v ochrannom pásme 10 m von od 
okraja porastu nebude realizovaný žiadny stavebný zámer (nanajvýš drevený 
ohradový plot),  

o plochy osadiť pôvodnými druhmi drevín a krov. 

− do projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v plochách určených na novú 
výstavbu – regulačné bloky B – je potrebné zapracovať a následne realizovať tieto regulačné 
opatrenia: 

o vytvoriť územnú rezervu pre funkčnú uličnú stromovú a kríkovú zeleň bez kolízie 
s podzemnými alebo vzdušnými vedeniami inžinierskych sietí 

o vytvoriť územnú rezervu pre funkčnú izolačnú stromovú a kríkovú zeleň všade tam, 
kde dochádza k nezlučiteľnosti obytnej funkcie s inými funkciami (výrobná alebo 
dopravná funkcia)  

− v podrobnejších stupňoch PD zadefinovať zásady pri obnovu, revitalizáciu a rekonštrukciu 
krajinnej zelene  

− navrhované priestory na vytvorenie polyfunkčnej krajinnej zelene – navrhovaná líniová zeleň 
(dobudovanie prvkov ÚSES, sprievodnej zelene cestných komunikácií) riešiť stromoradiami 
s kríkovým podrastom. 

C.11. NÁVRH NA VYŇATIE Z PPF A LPF 
Za pôvodný text kapitoly 11. sa dopĺňa: 

Vyhodnotenie strát poľnohospodárskeho pôdneho fondu je spracované v zmysle zákona č. 220/2004 
Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Podklady k vyhodnoteniu boli získané z projektu 
ROEP a podkladov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave. 

Podľa Zákona č. 220/2004 Z. z. (príloha č. 3), ktorý na základe 7-miestneho kódu BPEJ uvádza 
kategorizáciu poľnohospodárskej pôdy do 9 skupín kvality, patrí väčšina poľnohospodárskej pôdy 
navrhovanej na vyňatie z PPF do 6., 7. a 9. skupiny kvality. Menšia časť spadá do 1. skupiny kvality.  

Hranice záberov PPF sú zakreslené v grafickej časti. Jedná sa o plochy určené na novú výstavbu 
s označením 35-45.  
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Pre plochy určené na nové funkčné využitie s označením 1, 2, 21-25 bol udelený súhlas v roku 1998, 
zmeny sa týkajú len zmeny funkčného využitia. 

Zábery PPF pre líniové dopravné stavby, ktoré sú súčasťou navrhovaných plôch zmien a doplnkov, sú 
zahrnuté v záberoch týchto plôch. 

Alternatívne umiestnenie stavby na poľnohospodárskej pôde (§ 12 ods. b/ zákona č. 220/2004 Z. z.) 
nebolo riešené, nakoľko sa jedná o zmeny a doplnky územného plánu, kde Stavebný zákon 
neumožňuje alternatívne riešenie. Realizácia výstavby v navrhovaných plochách nenaruší ucelenosť 
honov ani nesťaží obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy, nakoľko sa jedná o plochy  
nadväzujúce na existujúce zastavané územie a plochy rozvojových zámerov v pôvodnej 
dokumentácii. Podrobnejší popis navrhovaného riešenia je uvedený v predchádzajúcich kapitolách. 

Pred schválením „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ obec Marianka požiada orgán ochrany PPF (Krajský 
pozemkový úrad v Bratislave - § 22) o odsúhlasenie návrhu podľa § 13 a 14 ods. 2 zákona č. 
220/2004 Z. z.. 

ÚPn s.r.o.                                                                                              november 2006 



Zmeny a doplnky č. 01/2006                                                                     strana 48/74 

Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde pre „Zmeny a doplnky č. 01/2006“ 
Žiadateľ: Obec Marianka, Spracovateľ: ÚPn s.r.o. 

Kraj: Bratislavský, Obvod: Malacky 

Lokalita Katastrálne Funkčné Výmera Predpokladaná výmera poľnohosp. pôdy Druh  Vybud. Časová Iná  
označ. územie využitie lokality celkom Z toho pozemku hydromel. etapa informácia 

   v ha v ha Skupina BPEJ výmera v ha  zariadenia realizácie  

35 k.ú. Marianka bývanie 0,9696 0,9696 0183882/9. 0,9696 záhrady – návrh  

36 k.ú. Marianka bývanie  1,7900 1,7900 0160232/6. 1,7900 záhrady – návrh  

37 k.ú. Marianka bývanie  7,6494 7,4494 0159201/7 

0160232/6. 

5,3942 

1,7882 

záhrady – návrh časť v ZÚ 
(0,2000 ha) 

38 k.ú. Marianka bývanie 1,3750 1,3750 0159201/7. 1,3750 záhrady – návrh  

39 
 

k.ú. Marianka bývanie 1,4921 1,4921 0159201/7. 1,4921 záhrady – návrh  

40 
 

k.ú. Marianka bývanie 0,5928 0,5928 0159201/7. 

0159001/7. 

0,3500 

0,2428 

orná pôda – návrh  

41 
 

k.ú. Marianka bývanie 0,1328 0,1328 0159001/7. 0,1328 orná pôda – návrh  

42 k.ú. Marianka bývanie 0,2900 0,2900 0159001/7. 

0159021/7. 

0,2300 

0,0600 

orná pôda – návrh  

43 k.ú. Marianka dopravné 
plochy 

0,9616 0,9616 0159001/7. 0,9616 orná pôda – návrh  

44 k.ú. Marianka bývanie 12,2961 12,2961 0106035/5. 

0125001/6. 

11,4155 

0,8806 

orná pôda – návrh  

45 k.ú. Marianka bývanie 6,5670 6,5670 0122002/1. 

0159201/7. 

4,4374 

1,4500 

orná pôda – návrh  
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Lokalita Katastrálne Funkčné Výmera Predpokladaná výmera poľnohosp. pôdy Druh  Vybud. Časová Iná  
označ. územie využitie lokality celkom Z toho pozemku hydromel. etapa informácia 

   v ha v ha Skupina BPEJ výmera v ha  zariadenia realizácie  

0106035/5. 

0159001/7. 

0125001/6. 

0,5659 

0,0595 

0,0542 

Spolu k.ú. Marianka  34,1164 33,9164  33,9164     
 
 
Požadované zmeny (účelu použitia) v udelenom súhlase k pôvodnej dokumentácii ÚPN SÚ Marianka 
 

Lokalita č. 

 

Odsúhlasená 
výmera v ha  

Druh pozemku (DP) 
 

Účel použitia (ÚP) 
pôvodný ÚP  

Účel použitia (ÚP) 
zmena ÚP 

Katastrálne 
územie 

0,88 roľa, záhrada Občianska vybavenosť Dopravné plochy k.ú. Marianka 1  

0,35 roľa Doprava Bývanie k.ú. Marianka 2  

11 0,10 roľa Občianska vybavenosť Bývanie k.ú. Marianka 

0,32 roľa Občianska vybavenosť Bývanie k.ú. Marianka 21  

0,36 roľa Občianska vybavenosť Bývanie k.ú. Marianka 22  

0,80 roľa Šport Bývanie k.ú. Marianka 23  

0,65 roľa Doprava Bývanie k.ú. Marianka 24  

25  0,32 záhrada Občianska vybavenosť Bývanie k.ú. Marianka 
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C.12. NÁVRH VYMEDZENIA VEREJNOPROSPEŠNÝCH 
STAVIEB 
Pôvodný text kapitoly 12. sa nahrádza nasledovným: 

Návrh vymedzenia verejnoprospešných stavieb je uvedený v časti D. v podkapitole č. D.1.11. 
„Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na 
asanáciu a chránené časti krajiny“ a zoznam VP zariadení a líniových stavieb v kapitole D.2. „Schéma 
záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb“ tejto textovej časti. 

C.13. NÁVRH REGULATÍVOV FUNKČNÉHO 
A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA 

C.13.1. Funkčno-prevádzkové regulatívy 
Pôvodný text podkapitoly 13.1. sa nahrádza nasledovným: 

Funkčno-prevádzkové regulatívy sú uvedené v časti D. v podkapitole D.1.2. „Zásady a regulatívy 
funkčného využívania územia“ tejto textovej časti. 

C.13.2. Priestorové a kompozičné regulatívy  
Pôvodný text podkapitoly 13.2. sa nahrádza nasledovným: 

Priestorové a kompozičné regulatívy sú uvedené v časti D. v podkapitole D.1.1. „Zásady a regulatívy 
priestorového usporiadania“ tejto textovej časti. 

C.13.3. Dopravné regulatívy 
Pôvodný text podkapitoly 13.3. sa nahrádza nasledovným: 

Dopravné regulatívy sú uvedené v časti D. v podkapitole D.1.4. „Zásady a regulatívy umiestnenia 
verejného dopravného vybavenia“ tejto textovej časti. 

C.13.4. Technické regulatívy 
Pôvodný text podkapitoly 13.4. sa nahrádza nasledovným: 

Technické regulatívy sú uvedené v časti D. v podkapitolách D.1.5. „Zásady a regulatívy umiestnenia 
verejného technického vybavenia“ tejto textovej časti. 

C.13.5. Organizačné a legislatívne regulatívy 
Pôvodný text podkapitoly 13.1. sa nahrádza nasledovným: 

Organizačné a legislatívne regulatívy sú uvedené v časti D. v podkapitolách D.1.1.-D.1.13. tejto 
textovej časti. 
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C.14. REGULATÍVY VYUŽITIA ÚZEMIA 

C.14.1. Požiadavky na riešenie plôch navrhovaných na 
novú výstavbu 
Pôvodný text podkapitoly 14.1. sa nahrádza nasledovným: 

Požiadavky na riešenie plôch navrhovaných na novú výstavbu sú uvedené v časti D. v kapitole D.2. 
„Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb“ tejto textovej časti v „Prehľadnej 
tabuľke záväznej regulácie“. 

C.14.2. Požiadavky na riešenie výstavby v prelukách 
Pôvodný text podkapitoly 14.2. sa nahrádza nasledovným: 

Pre výstavbu v prelukách platia rovnaké požiadavky ako pre plochy navrhované na novú výstavbu - 
pozri „Prehľadnú tabuľku záväznej regulácie“ v časti D. v kapitole D.2. „Schéma záväzných častí 
riešenia a verejnoprospešných stavieb“ tejto textovej časti . 

Za kapitolu 14. sa dopĺňajú nové  kapitoly č. 15.-17. (ďalšie kapitoly sú prečíslované): 

C.15. VYMEDZENIE ÚZEMIA PRE ZÁSTAVBU 
Vymedzenie územia pre zástavbu je uvedené v časti D. v podkapitole D.1.9. „Vymedzenie 
zastavaného územia“ tejto textovej časti. 

V rámci „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ je územie pre zástavbu vymedzené týmito plochami: 

− č. 35 – výmera 0,9696 ha 

− č. 36 – výmera 1,7900 ha 

− č. 37 – výmera 7,6494 ha 

− č. 38 – výmera 1,3750 ha 

− č. 39 – výmera 1,4921 ha 

− č. 40 – výmera 0,5928 ha 

− č. 41 – výmera 0,1328 ha 

− č. 42 – výmera 0,2900 ha 

− č. 43 – výmera 0,9616 ha 

− č. 44 – výmera 12, 2961 ha 

− č. 45 – výmera 6,5670 ha. 
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C.16. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 
Navrhované opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia sú uvedené v časti D. v podkapitole 
D.1.8. „Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie“ tejto textovej časti. 

C.17. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 
Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, 
SOCIÁLNYCH A ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV 
Environmentálne dôsledky navrhovaného riešenia 

Navrhované riešenie územného plánu nebude mať žiadne negatívne environmentálne dôsledky ani 
negatívne dopady na kvalitu života a životného prostredia. 

Pre zlepšenie kvality životného prostredia, ako aj elimináciu environmentálnych záťaží 
a predchádzanie ich vzniku definujú „Zmeny a doplnky č. 01/2006“ špecifické opatrenia v zmysle časti 
D. podkapitoly D.1.8. „Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie“.  

Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia 

Navrhované riešenie počíta s ďalšou dynamizáciou rastu počtu obyvateľov. Nové rozvojové plochy 
pre funkciu bývania v zmysle návrhu „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ majú kapacitu 284 bytových 
jednotiek, ktoré zodpovedajú predpokladanému prírastku 994 obyvateľov. Spolu s pôvodnými 
plochami určenými pre novú výstavbu je návrhová kapacita riešeného územia 3371 obyvateľov. Ide 
o dostatočnú rezervu, ktorá  umožní obci flexibilne reagovať na rôznu dynamiku demografického 
vývoja a migrácie, aj v prípade maximálneho variantu. 

Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia budú vyplývať predovšetkým z uvedeného 
predpokladu výrazného nárastu počtu obyvateľov. V prípade naplnenia tohto vývoja dôjde k zmene 
sociálnej a demografickej štruktúry obyvateľstva, najmä k nárastu podielu mladších vekových skupín a 
k zvýšeniu podielu domácností vyšších príjmových kategórií.   

Naplnenie predpokladu pre rozvoj hospodárskej základne obce bude závisieť od opatrení, ktoré sú 
mimo primárneho účelu a dosahu územného plánovania. Možnosti rozvoja v tejto oblasti sú 
podrobnejšie skúmané v procese strategického plánovania prostredníctvom programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 

Územnotechnické dôsledky navrhovaného riešenia 

Riešenie „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ navrhuje intenzívny plošný rozvoj obce, ktorý si vyžiada 
výstavbu nevyhnutného dopravného vybavenia (miestnych obslužných komunikácií), technického 
vybavenia (líniové stavby a zariadenia na zásobovanie plynom, elektrickou energiou, vodou 
a odvádzanie odpadových vôd) a sociálneho vybavenia (zariadenia nekomerčnej občianskej 
vybavenosti, verejné oddychové priestory a pod). Vzhľadom k tomu, že výstavba bude lokalizovaná 
na vyhradených plochách mimo existujúceho zastavaného územia, rozvoj v týchto lokalitách si 
vyžiada zábery plôch poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  

S cieľom optimalizovať prevádzkové vzťahy v území vzhľadom na existujúcu infraštruktúru sú nové 
plochy určené na novú výstavbu rovnomerne rozmiestnené na okrajoch obce. 

„Zmeny a doplnky č. 01/2006“ stanovujú pre riešené územie súbor regulatívov priestorového 
usporiadania a funkčného využitia územia, ako aj zoznam verejnoprospešných stavieb. Tieto sa 
vzťahujú na jednotlivé regulačné bloky a majú charakter záväzných (prípadne odporúčaných) limitov a 
pravidiel. 
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Rušia  sa kapitoly číslo 15.-17.: 

C.18. DOKLADOVÁ ČASŤ 
Po ukončení pripomienkového konania sa kapitola doplní v samostatnej prílohe. 
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D. ZMENY A DOPLNKY ZÁVÄZNEJ ČASTI 
ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE MARIANKA 
Zmeny a doplnky záväznej časti sú navrhnuté nahradením pôvodného textu Prílohy č. 2 Uznesenia 
OZ č. 5/98 zo dňa 9.12.1998 o schválení ÚPN SÚ Marianka „Záväzné opatrenia“ v znení neskorších 
zmien a doplnkov.  

D.1. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE  
Pôvodný text Prílohy č. 2 sa nahrádza nasledovným: 

Záväzné časti riešenia Územného plánu obce Marianka obsahujú: 

D.1. Záväzná časť územného plánu obce.  

D.1.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania 

D.1.2. Zásady a regulatívy funkčného využívania územia  

D.1.3. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskej vybavenosti  

D.1.4. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia  

D.1.5. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia  

D.1.6. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt 

D.1.7. Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability  

D.1.8. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie  

D.1.9. Vymedzenie zastavaného územia 

D.1.10. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 

D.1.11. Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania 
pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny 

D.1.12. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny 

D1.13. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať územno-plánovací podklad 

Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú uvedené v záväznej časti, majú 
charakter odporúčaní a tvoria smernú časť územnoplánovacej dokumentácie. 

Záväzná časť riešenia je zdokumentovaná v grafickej časti (výkres č. 10 Schéma záväzných častí). 

D.1.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania 
Územný plán obce stanovuje súbor záväzných regulatívov priestorového usporiadania. Regulatívy sa 
vzťahujú na územie s predpokladom lokalizácie zástavby (plochy určené na novú výstavbu) a plochy 
existujúcej zástavby. V rámci tohto územia sú stanovené regulačné bloky. Regulačné bloky sú 
priestorovo vymedzené v grafickej časti (výkres č. 10 Schéma záväzných častí). Regulatívy 
priestorového usporiadania majú charakter kvantitatívnych limitných hodnôt a parametrov. 

Pre usmernenie priestorového usporiadania zástavby je definovaný súbor nasledujúcich regulatívov: 

Maximálna výška objektov  

Regulatív určuje maximálnu výšku objektov danú výškou hrebeňa strechy (meraného od úrovne 
priemernej výšky priľahlého terénu). Maximálna výška objektov je stanovená nasledovne: 

− 9,5 m pre regulačné bloky B, OV, VS,  Š, RK 
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− 6,5 m pre regulačné bloky DP, ZO  (okrem ZO2, ZO3, ZO4, ZO8), Z, C 

− 0,0 m pre regulačné bloky LP, ZO2, ZO3, ZO4, ZO8, OP, L, ŤN (plochy bez možnosti lokalizácie 
zástavby).  

Poznámka: Výškové obmedzenie neplatí pre bodové stavby technického vybavenia.  

Intenzita využitia plôch  

Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej plochy 
objektami k ploche pozemku, resp. regulačného bloku x 100). Do zastavaných plôch sa 
nezapočítavajú spevnené plochy a komunikácie. Regulatív maximálneho percenta zastavanosti je 
stanovený nasledovne: 

− 50% pre regulačné bloky VS  

− 40% pre regulačné bloky OV,  

− 20% pre regulačné bloky B, ZO (okrem ZO2, ZO3, ZO4, ZO8) 

− 10% pre regulačné bloky Š, RK, DP, C 

− 5% pre regulačné bloky Z 

− 0% pre regulačné bloky LP, ZO2, ZO3, ZO4, ZO8, OP, L, ŤN (plochy bez možnosti lokalizácie 
zástavby). 

Špecifické regulatívy: 

Zastavaná plocha 1 objektu je obmedzená nasledovne: 

− maximálne 500 m2 pre regulačný blok OV a VS 

− maximálne 300 m2 pre regulačný blok B 

− maximálne 25 m2 pre regulačný blok ZO  (okrem ZO2, ZO3, ZO4, ZO8), Š, RK, DP, Z, C,  

− 0 m2 pre regulačné bloky LP, ZO2, ZO3, ZO4, ZO8, OP, L, ŤN (plochy bez možnosti lokalizácie 
zástavby). 

Výmera stavebného pozemku vo vybraných plochách bývania je obmedzená nasledovne: 

− minimálne 500 m2 (pre všetky regulačné bloky B)  

Spôsob výstavby na stavebných pozemkoch vo vybraných plochách bývania je obmedzený 
nasledovne: 

− v plochách regulačných blokov B20, B21, B22, B26, B31, B32, B33 a B34 nie je možné narušiť 
pôvodnú parceláciu, t. j. výstavba je možná len v prelukách, resp. v zadných traktoch pozemkov, 
bez vzniku nových komunikácií a bez ďalšieho delenia blokov. 

Podiel ozelenenia plôch  

Regulatív určuje minimálny podiel ozelenenia plôch (pomer nespevnených plôch k ploche pozemku, 
resp. regulačného bloku x 100). Do nespevnených plôch sa započítava verejná i súkromná zeleň, 
vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch, úžitkovej vegetácie, polí a ostatných plôch, okrem 
zastavaných a spevnených plôch. Podiel ozelenenia plôch je rozdielom celkovej plochy regulačného 
bloku a spevnených a zastavaných plôch. Minimálny podiel nespevnených plôch je stanovený 
nasledovne: 

− 80% pre regulačné bloky Z 

− 70% pre regulačné bloky C 

− 60% pre regulačné bloky ZO 

− 50% pre regulačné bloky B, RK 
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− 30% pre regulačné bloky OV, Š 

− 20% pre regulačné bloky VS,  

− 10% pre regulačné bloky DP. 

Poznámka: Pre ostatné plochy podiel nespevnených plôch  nie je stanovený.  

Odstupové vzdialenosti medzi objektmi 

Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
Minimálne odstupové vzdialenosti medzi objektmi sú záväzne stanovené v § 6 tejto vyhlášky.  

Druh zástavby v plochách bývania  

− samostatne stojace rodinné domy – minimálne 100% zastavaných plôch pre regulačné bloky B. 

Poznámka: Iný druh zástavby v plochách bývania je neprípustný.  

D.1.2. Zásady a regulatívy funkčného využívania územia 
Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov funkčného využívania územia. Určujúcou je 
hlavná (záväzná) funkcia, ďalej podľa potreby špecifikovaná súborom doplnkového funkčného využitia 
a negatívne vymedzená taxatívnym vymenovaním neprípustných funkcií. Funkčné plochy hlavnej 
funkcie musia v rámci regulačného bloku tvoriť minimálne 60% funkčných plôch. Funkčné plochy sú 
definované ako podlažné plochy. 

Regulatívy sa vzťahujú jednak na územie s predpokladom lokalizácie zástavby (plochy určené na 
novú výstavbu), plochy existujúcej zástavby a plochy bez predpokladu lokalizácie výstavby. V rámci 
tohto územia sú definované regulačné bloky označené podľa hlavného funkčného využitia. Regulačné 
bloky sú priestorovo vymedzené v grafickej časti (výkres č. 10 Schéma záväzných častí). 

Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok B 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 

− bývanie (B) 
Doplnkové funkčné využitie: 

− občianska vybavenosť - základná (služby, maloobchodné prevádzky) 

− výroba a podnikateľské aktivity - len drobné remeselno-výrobné prevádzky 

− šport a rekreácia - ihriská a oddychové plochy 

− verejná a vyhradená zeleň 

− príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 

Neprípustné funkčné využitie: 

− občianska vybavenosť s vysokými nárokmi na zásobovanie a statickú dopravu 

− drobné výrobné prevádzky, ktoré sú zdrojmi znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 ods. 2 zákona 
NR SR č. 478/2002 Z. z.  o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa  zákon č. 401/1998 Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a prílohe č. 2 vyhl. MŽP SR 
č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, okrem zdrojov, ktoré zabezpečujú vykurovanie 
týchto objektov a prevádzky, ktoré sú zdrojmi hluku 

− výroba - priemyselná a poľnohospodárska s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

− sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti nadlokálneho charakteru. 
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Špecifické regulatívy pre regulačné bloky B4, B8, B9 a B11: 

− podmienkou výstavby rodinných domov v reg. blokoch B4, B8, B9, B11 je výstavba novej 
komunikácie (resp. rekonštrukcia existujúcej komunikácie) v súlade s príslušnými STN a výstavba 
všetkých IS (verejný vodovod, verejná kanalizácia, verejný plynovod a verejná elektrická sieť) –  
bez splnenia tejto podmienky nie je možné získať príslušné povolenia pre výstavbu rodinných 
domov. 

Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok OV 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 

− občianska vybavenosť (OV) 
Opis hlavného funkčného využitia: 

− rozsiahlejšie areály zariadení základnej a špecializovanej občianskej vybavenosti  

Doplnkové funkčné využitie: 

− bývanie 

− šport a rekreácia - ihriská a oddychové plochy 

− verejná a vyhradená zeleň 

− príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 

Neprípustné funkčné využitie: 

− výroba - priemyselná a poľnohospodárska s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

− sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti nadlokálneho charakteru. 

Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok VS 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 

− výroba (nepoľnohospodárska) a sklady (VS) 
Doplnkové funkčné využitie: 

− príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 

− prevádzky služieb a obchodu 

Neprípustné funkčné využitie: 

− bývanie 

− živočíšna výroba. 

Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok Š 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 

− šport (S) 
Doplnkové funkčné využitie: 

− verejná a vyhradená zeleň 

− príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 

− súvisiace prevádzky služieb 

Neprípustné funkčné využitie: 

− bývanie 

− výroba (všetkých druhov) 
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− sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti. 

Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok RK 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 

− rekreácia v krajine (RK) 
Doplnkové funkčné využitie: 

− šport 

− príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 

− súvisiace prevádzky služieb a obchodu 

Neprípustné funkčné využitie: 

− priemyselná a živočíšna výroba 

− bývanie. 

Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok DP 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 

− plochy dopravného vybavenia – dopravné plochy (DP) 
Doplnkové funkčné využitie: 

− príslušné verejné technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 

− súvisiace prevádzky služieb 

Neprípustné funkčné využitie: 

− všetky ostatné funkcie. 

Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok OP 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 

− orná pôda (OP) 
Opis hlavného funkčného využitia: 

− plochy poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

Doplnkové funkčné využitie: 

− trvalé trávne porasty, vrátane trávnych neužitkov a neobhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy  

− lesy a nelesná drevinová vegetácia 

− vodné plochy a toky 

− nevyhnutné prevádzkové vybavenie 

Neprípustné funkčné využitie: 

− všetky ostatné funkcie. 

Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok ZO 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 

− záhradková osada (ZO) 
Doplnkové funkčné využitie: 

− zeleň 
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Neprípustné funkčné využitie: 

− priemyselná a živočíšna výroba 

− bývanie 

− občianska vybavenosť.  

Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok Z 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 

− zeleň  parková, líniová, brehové porasty (Z) 
Opis hlavného funkčného využitia: 

− kompaktné plochy verejnej a vyhradenej zelene   

Doplnkové funkčné využitie: 

− šport a rekreácia - ihriská a oddychové plochy 

− príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 

− súvisiace prevádzky služieb a obchodu 

Neprípustné funkčné využitie: 

− bývanie  

− výroba (všetkých druhov) 

− sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti  

− veľkokapacitné zariadenia maloobchodu. 

Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok C 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 

− špeciálna zeleň  - cintoríny (C) 
Opis hlavného funkčného využitia: 

− plochy cintorínov   

Doplnkové funkčné využitie: 

− príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 

− súvisiace prevádzky služieb  

Neprípustné funkčné využitie: 

− bývanie  

− výroba (všetkých druhov) 

− sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti  

− veľkokapacitné zariadenia maloobchodu. 

Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok LP 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 

− lesoparky (LP) 
Opis hlavného funkčného využitia: 

− zeleň lesoparkov   

Doplnkové funkčné využitie: 
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− rekreácia - oddychové plochy 

− príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 

Neprípustné funkčné využitie: 

− bývanie  

− výroba (všetkých druhov) 

− sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti  

− veľkokapacitné zariadenia maloobchodu. 

Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok L  

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 

− lesy  
Opis hlavného funkčného využitia: 

− plochy lesného pôdneho fondu 

Doplnkové funkčné využitie: 

− nelesná drevinová vegetácia 

− trávne porasty 

− vodné plochy a toky 

− pešie a cyklistické trasy 

Neprípustné funkčné využitie: 

− všetky ostatné funkcie. 

Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok ŤN 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 

− ťažba nerastných surovín (ŤN) 
Doplnkové funkčné využitie: 

− príslušné dopravné a technické vybavenie 

Neprípustné funkčné využitie: 

− všetky ostatné funkcie.  

D.1.3. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskej 
vybavenosti 
Riešenie „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ nepočíta s výstavbou väčších areálov občianskej 
vybavenosti.  

Pre regulačné bloky B17 a B23, určené na novú výstavbu s hlavnou funkciou „bývanie“, sa požaduje 
lokalizácia zariadení občianskej vybavenosti, plochy športu a zelene v podieli minimálne 5% z výmery 
rozvojovej plochy. Plochy pre občiansku vybavenosť, šport a zeleň v regulačnom bloku B17 je 
potrebné umiestniť k štátnej ceste III. triedy. 

Relevantné druhy a typy zariadení občianskej vybavenosti pre situovanie v obytnej zóne sú 
nasledujúce: 

− maloobchodné predajne potravinárskeho tovaru (potraviny, zelenina-ovocie, mäsiarstvo, pekáreň) 

− maloobchodné predajne základného nepotravinárskeho tovaru (drogéria, papiernictvo, odevy, 
kvety, lekáreň) 
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− zariadenia občerstvenia a spoločného stravovania (pohostinstvo, kaviareň, reštaurácia, cukráreň, 
bar) 

− zariadenia základných služieb pre obyvateľstvo (holičstvo, kaderníctvo, kozmetika, čistiareň, 
oprava elektrospotrebičov, oprava obuvi a odevov) 

− zariadenia sociálnej infraštruktúry (predškolské zariadenia, základné školy, kluby, zdravotnícke 
zariadenia atď.) 

− zariadenia prechodného ubytovania (penzióny, hotely ...). 

Ako plochy športu a zelene sa počítajú nasledujúce: 

− viacúčelové ihriská pre loptové športy 

− detské ihriská s vybavením 

− verejne prístupné oddychové plochy a parky 

− zeleň brehových porastov vodného toku. 

Poznámka: Pri návrhu riešenia jednotlivých stavieb občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry 
je potrebné dodržiavať príslušné normy a právne predpisy, platné v čase realizácie stavieb. 

D.1.4. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného 
dopravného vybavenia 
− mimo zastavané územie rešpektovať ochranné pásmo diaľnice D4 (navrhovanej) a cesty III. triedy 

v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. – pozri podkapitolu 
D.1.10. „Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov“ 

− vytvoriť územnú rezervu pre diaľnicu D4 v šírke cca 200 m a rešpektovať ju pri lokalizácii novej 
výstavby 

− výhľadovo rešpektovať cestu III. triedy v zastavanom území v zmysle STN 73 6110 v kategórii MZ 
8,5(8,0)/50, resp. MOK 7,5/40 a vo funkčnej triede B3 

− výhľadovo preveriť potrebu realizácie úprav na ceste III. triedy pri vstupe do obce, zamerané na 
tlmenie jazdnej rýchlosti a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky (zelené ostrovčeky, príp. 
okružná križovatka) 

− presnú polohu obslužných komunikácií C2 (juhozápadná dopravná os a severná dopravná os) 
v juhozápadnej a severnej časti riešeného územia upresneniť na základe následne spracovaných 
dopravných štúdií a projektov (so zameraním na vytypovanie najvhodnejšieho spôsobu 
trasovania) 

− spracovať dopravnú štúdiu Karpatskej ulice (so zameraním na vytypovanie polohy chodníkov)  

− projektovo pripraviť nové miestne komunikácie pre dopravné napojenie nových rozvojových plôch 
a definovať ich ako verejnoprospešné stavby 

− zaradiť miestne komunikácie (navrhované i existujúce) do funkčných tried v zmysle STN 73  6110  

− dopravné napojenia novonavrhovaných obslužných a ukľudnených komunikácií riešiť samostatne 
v súlade s platnými STN 

− pokiaľ možno, vyhýbať sa neekonomickému riešeniu jednostranne obostavaných komunikácií, 
aby sa nezvyšovali náklady na vybudovanie technickej infraštruktúry  

− pre potreby parkovania návštevníkov Svätého údolia počas veľkých náboženských sviatkov a pútí 
vybudovať záchytné parkovisko autobusov a osobných vozidiel (regulačný blok DP1, Marianka 
námestie) 

− návrh statickej dopravy riešiť v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni v zmysle STN 73 6110 - 
odstavovanie vozidiel v obytných zónach riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov alebo 
v garážach, kapacitu parkovísk na verejných priestranstvách a pri vybavenosti navrhovať v súlade 
s STN 73 6110  
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− lokalizáciu nových zastávok navrhnúť tak, aby územie obce bolo čo na viac pokryté dostupnosťou 
do 300 m   

− vybudovať pešie trasy vo vyznačených polohách a pozdĺž vyznačených navrhovaných cestných 
obslužných komunikácií C2 a C3 - min. jednostranný chodník 

− vybudovať cyklistické trasy vo vyznačených polohách 

− šírkové usporiadanie plánovaných peších a cyklistických trás navrhnúť v ďalších stupňoch PD 
v zmysle STN 73 6110. 

− priechody pre chodcov vyznačiť zvislým a vodorovným dopravným značením a podľa potreby aj 
znížením dovolenej jazdnej rýchlosti, chodníky v miestach priechodov vybaviť bezbariérovými 
úpravami 

− prejednať s Leteckým úradom SR tieto stavby, nachádzajúce sa mimo ochranných pásiem letiska 
(v zmysle §30 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve v znení neskorších predpisov - letecký 
zákon): 

- vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písm. a) 

- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých 
vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písm. b) 

- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných 
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, 
energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písm. c) 

- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo 
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 
1, písmeno d). 

Navrhované funkčné triedy a kategórie komunikácií sú odporúčané a nie sú súčasťou záväznej časti. 

D.1.5. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného 
technického vybavenia 
− rešpektovať ochranné pásma technických zariadení a líniových stavieb – pozri podkapitolu 

D.1.10. „Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov“ 

− dobudovať rozvodnú sieť pitnej vody v navrhovaných plochách určených pre novú výstavbu, sieť 
opatriť požiarnymi hydrantmi 

− v podrobnejších stupňoch PD preveriť možnosti redukcie hydrostatického tlaku vo vodovodnej 
sieti (osadením samočinných regulačných ventilov, zokruhovaním rozvodnej siete so Záhorskou 
Bystricou, vybudovaním ďalšieho zemného vodojemu v časti Mariánske vinohrady, resp. iné) 

− v max. miere zokruhovať rozvodnú sieť pitnej vody 

− odvádzanie splaškových odpadových vôd riešiť rozšírením stokovej siete do existujúcej zástavby 
a do plôch určených na novú výstavbu s nasmerovaním do existujúceho kmeňového 
kanalizačného zberača „B“ vedeného pozdĺž Mariánskeho potoka a do ČOV v Devínskej Novej 
Vsi  

− odvádzanie priemyselných odpadových vody produkovaných z výrobných činností pred zaústením 
do verejnej stokovej siete umožniť len za predpokladu ich predčistenia v zmysle príslušných 
predpisov určených prevádzkovým poriadkom 

− systém odvádzania dažďových vôd z existujúcej zástavby riešiť aj naďalej pomocou povrchových 
rigolov s odvedením do najbližšieho toku (pričom je potrebné dbať na ich ochranu pred 
znečistením) 

− v prípade absencie centrálnej dažďovej kanalizácie riešiť odvádzanie dažďových vôd na každom  
pozemku jednotlivo 
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− spracovať samostatnú vodohospodársku štúdiu (verejný vodovod, verejná kanalizácia splašková 
a dažďová) pre celú obec Marianka 

− v navrhovaných plochách určených na novú výstavbu vybudovať samostatnú kanalizáciu 
s vyústením do miestneho toku – navrhované riešenie preveriť komplexne v samostatnej štúdii 

− v rámci pozemkových úprav vyplývajúcich z budúcej výstavby vynechať ochranné pásma vodných 
tokov od brehovej čiary v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách - pozri podkapitolu D.1.10. 
„Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov“ 

− všetky križovania inžinierskych sietí s vodným tokom riešiť v súlade s STN 736822 

− ochranu vodných pomerov a vodných zdrojov riešiť v súlade zo zákonom č. 364/2004 Z. z. 
o vodách ( vypúšťanie odpadových a osobitných odpadových vôd do povrchových vôd)  

− rozvojové aktivity riešiť v súlade so zákonom č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami 

− rozšíriť plynovody do existujúcej zástavby a do plôch určených na novú výstavbu, vypracovať 
generel plynofikácie     

− realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV,  

− stimulovať inštalovanie slnečných kolektorov na prípravu TÚV na objektoch IBV, 

− posúdiť možnosti využitia netradičných zdrojov energie, najmä v lokalitách, ktoré nie je možné 
plynofikovať 

− na základe urbanistickej koncepcie rozvoja obce bilancovať nároky na el. energiu a navrhnúť 
riešenie zásobovania el. energiou 

− rozvodné el. siete v zastavanom území navrhovať káblovými vedeniami v zemi  

− transformovne v zastavanom území uvažovať prednostne murované alebo prefabrikované 

− v ďalších stupňoch PD preveriť možnosť prekládky vedenia VN 22 kV v severnej časti riešeného 
územia 

− postupne zabezpečiť komplexnú technickú vybavenosť pre nové rozvojové plochy 

− problematiku odpadového hospodárstva riešiť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z., Vyhláškou 
č. 284/2001 Z. z. a Vyhláškou č. 409/2002 Z. z. 

− pri riešení požiadaviek civilnej ochrany postupovať v zmysle nasledovných právnych predpisov: 

- zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v úplnom znení zákona                          
č. 261/1998 Z. z.  

- vyhláška č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách CO v znení vyhlášky                          
č. 349/1998 Z. z. a vyhl. č. 202/2002 Z. z.. 

Navrhované parametre sietí a zariadení technického vybavenia sú odporúčané a nie sú súčasťou 
záväznej časti. 

D.1.6. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických 
hodnôt 
− v jednotlivých etapách realizácie ÚPN obce dodržiavať podmienky ochrany historických                         

a kultúrnospoločenských pamiatok, archeologických nálezísk v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z.                
o ochrane pamiatkového fondu 

− maximálnu ochranu uplatňovať vo vzťahu k pamiatkovej zóne (vyhlásenej vyhláškou č. 3 
Okresného úradu Bratislava – vidiek z 26. januára 1993 a oznámením v čiastke 1. Vestníka vlády 
SR zo 16.6.1994) a ku kultúrnym pamiatkam zapísaným v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu (Pavlínsky kláštor – ÚZPF č. 454/1, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie – ÚZPF 
č. 454/2, Kaplnka Sv. Anny – ÚZPF č. 454/3, Socha Sv. Jána Nepomuckého ÚZPF č. 454/4, 
Socha Sv. Pavla Pustovníka – ÚZPF č. 454/5, Kaplnka Sv. studne – ÚZPF č. 457/1, Socha – 
kópia Sv. Antona Pustovníka – ÚZPF č. 457/2, Socha – kópia Sv. Pavla Pustovníka – ÚZPF č. 

ÚPn s.r.o.                                                                                              november 2006 
 



Zmeny a doplnky č. 01/2006                                                                     strana 64/74 
 

457/3, Marianska kaplnka I. Panna Mária Tálenská – ÚZPF č. 460/1, Marianska kaplnka II. 
Narodenia Panny Márie – ÚZPF č. 460/2, Marianska kaplnka III. Zvestovanie Panny Márie – 
ÚZPF č. 460/3, Marianska kaplnka IV. Navštívenie Panny Márie – ÚZPF č. 460/4, Marianska 
kaplnka V. Nanebovzatie Panny Márie – ÚZPF č. 460/5, Marianska kaplnka VI. Očisťovanie 
Panny Márie – ÚZPF č. 460/6, Socha Sv. Antona Paduánskeho – ÚZPF č. 10667/0) 

− zachovať a chrániť ďalšie architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu, ale majú nesporné historické a kultúrne hodnoty 

− v jednotlivých etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi musí byť splnená 
nasledovná podmienka v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o ÚP a SP (úplné znenie 109/1998 Z. z.)      
a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu: 

− Investor / stavebník si musí od pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch územného 
a stavebného konania vyžiadať konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej 
činnosti súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová 
výstavba atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť 
k porušeniu dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov a nálezísk. 

D.1.7. Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so 
zreteľom na udržanie ekologickej stability  
Rešpektovať existujúce a navrhované chránené územia: 

− CHKO Malé Karpaty (2. stupeň ochrany v rozsahu podmienok podľa §13 zákona č. 543/2003 Z. 
z. o ochrane prírody a krajiny) 

− Chránené vtáčie územie SKCHVU014 Malé Karpaty vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 216/2005 
Z. z . – hranica Chráneného vtáčieho územia je vymedzená v katastrálnych mapách so stavom 
nehnuteľnosti k 1. januáru 2004 podľa Prílohy č. 1 k vyhláške č. 216/2005 Z. z. – v katastrálnom 
území Marianka je vymedzená na parcelách č. 815/1, 815/2, 815/4, 825/2, 834/23, 836/1, 836/2, 
836/3, 836/5, 838, 839. 

Rešpektovať navrhované prvky RÚSES a MÚSES a v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. 
vypracovať presné vymedzenie prvkov s cieľom vyznačenia ich plôch:  

− nadregionálne biocentrum Strmina – Pod Pajštúnom (nachádza a mimo riešeného územia, ale 
tvorí súčasť kostry ÚSES)  

− nadregionálny biokoridor SZ svahov Malých Karpát  

− miestne biocentrum Háj (Panský les)  

− miestne biocentrum nad kameňolomom  

− miestne biocentrum pamiatkovej zóny  

− biororidor Mariánsky potok  

− miestny biokoridor lesopark - Panský les. 

Uplatniť navrhované ekostabilizačné prvky MÚSES a ekostabilizačné opatrenia:  

− interakčné prvky plošné sú tvorené plochami verejnej zelene, napr. plocha cintorína so svojou 
špecifickou zeleňou a plocha zelene námestia, školy, kaštieľa a kostola  

− interakčné prvky líniové – sú to pásy zelene, miestami iba aleje, ktoré nahrádzajú biokoridory 
v miestach, kde šírkové parametre voľnej plochy nedovoľujú vybudovanie koridoru 

− návrhy na rekultiváciu na plochách bývalého kameňolomu 

− eliminácia stresových faktorov na ploche záhradkovej osady (orientovať na iné funkčné 
zameranie s vylúčením stavebnej činnosti a obmedzením obrábania pôdy) 
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− zvýšenie stability územia na plochách záhradkových a chatových osád, kde by sa výsadbou 
drevín vhodných na dané stanovište, zamedzením znečisťovania vod, minimalizovaním 
obrábania pôdy zvýšila celková stabilita územia 

− návrh nových plôch zelene (návrh parku pri kaštieli). 

Navrhnúť na ochranu: 

− lesné porasty na svahoch so sklonitosťou reliéfu nad 17 stupňov navrhnúť do kategórie 
ochranných lesov (tieto lesné porasty sú navrhnuté aj za biocentrá miestneho významu, čím by 
sa dosiahla viacnásobná ochrana, nachádzajú sa v CHKO) 

− geologickú lokalitu výskyt mariánskych bridlíc - túto lokalitu navrhujeme na ochranu ako chránený 
areál (táto lokalita je v súkromnom vlastníctve).  

Navrhnúť tieto opatrenia: 

− do projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v plochách určených na novú 
výstavbu – všetky regulačné bloky – je potrebné zapracovať a následne realizovať tieto 
ekostabilizačné opatrenia: 

o nezasahovať do prvkov ÚSES, 

o limitom využiteľnosti pre výstavbu v dotyku s lesnými porastami je okraj porastu lesa, 
resp. NDV s ochranným pásmom minimálne 10 m, v ochrannom pásme 10 m von od 
okraja porastu nebude realizovaný žiadny stavebný zámer (nanajvýš drevený 
ohradový plot),  

o plochy osadiť pôvodnými druhmi drevín a krov. 

− do projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v plochách určených na novú 
výstavbu – regulačné bloky B – je potrebné zapracovať a následne realizovať tieto regulačné 
opatrenia: 

o vytvoriť územnú rezervu pre funkčnú uličnú stromovú a kríkovú zeleň bez kolízie 
s podzemnými alebo vzdušnými vedeniami inžinierskych sietí 

o vytvoriť územnú rezervu pre funkčnú izolačnú stromovú a kríkovú zeleň všade tam, 
kde dochádza k nezlučiteľnosti obytnej funkcie s inými funkciami (výrobná alebo 
dopravná funkcia)  

− v podrobnejších stupňoch PD zadefinovať zásady pri obnovu, revitalizáciu a rekonštrukciu 
krajinnej zelene  

− navrhované priestory na vytvorenie polyfunkčnej krajinnej zelene – navrhovaná líniová zeleň 
(dobudovanie prvkov ÚSES, sprievodnej zelene cestných komunikácií) riešiť stromoradiami 
s kríkovým podrastom. 

D.1.8. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné 
prostredie  
Z hľadiska zlepšenia podmienok životného prostredia mesta je potrebné zabezpečiť tieto opatrenia: 

− zabrániť znečisteniu zdroja pitnej vody Svätá studňa  

− zabrániť znečisteniu podzemných vôd výstavbou verejnej kanalizácie v plochách určených na 
novú výstavbu 

− zabrániť znečisteniu ovzdušia plynofikáciou v nových rozvojových plochách, resp. využitím 
elektrickej energie alebo alternatívnych zdrojov na zásobovanie teplom 

− zabrániť znečisteniu ovzdušia a hluku od dopravy výsadbou ochrannej izolačnej zelene pozdĺž 
komunikácií 

− zabrániť znečisteniu ovzdušia a hluku od výroby výsadbou ochrannej izolačnej zelene okolo 
areálov, najmä ak sú v kontakte s obytnými zónami 
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− obmedziť podiel zastavaných a spevnených plôch vhodnou reguláciou 

− optimalizovať priestorovú štruktúru a využívanie krajiny (ľudská mierka, dotváranie prostredia na 
ekologických princípoch - kostra ES, koordinácia stavebných činností ...). 

− riešiť strety záujmov výstavby s infraštruktúrou a vyvolané technické opatrenia (preložky IS) 

− pri príprave a realizácii výstavby venovať pozornosť zneškodňovaniu odpadov - postupovať                      
v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

− v zastavanom území a nových rozvojových plochách pre bývanie nevyčleňovať plochy pre stavby, 
ktoré by mohli neprimeraným hlukom, zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov obce 

− v zastavanom území nepovoľovať stavby (prevádzky), ktoré by mohli neprimeraným hlukom, 
zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov obce, osobitne sa vyhnúť 
umiestňovaniu/povoľovaniu stavieb a prevádzok poľnohospodárskeho drobnochovu, resp.                    
v ďalšom stupni stanoviť presné regulatívy - limity počtu hospodárskych zvierat drobnochovu, 

− v ďalších stupňoch PD postupovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie 

− na LPF alebo vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesného pozemku neumiestňovať nijaké aktivity 
(Zákon o lesoch v znení noviel a súvisiacich predpisov) 

− pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať požiadavky vyplývajúce právnych predpisov z oblasti 
životného prostredia platné v čase realizácie jednotlivých stavieb, najmä Zákon č. 543/2003 Z. z. 
o ochrane prírody a tvorbe krajiny, Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy, Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, Zákon č. 578/2003 Z. z. o ochrane 
zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 

− dodržiavať regulatívy min. podielu ozelenenia plôch v území v zmysle podkapitoly D.1.1. „Zásady 
a regulatívy priestorového usporiadania“ a min. podielu zariadení základnej občianskej 
vybavenosti a plôch pre športové a oddychové aktivity, verejnú zeleň v zmysle podkapitoly D.1.3. 
„Zásady a regulatívy umiestnenia občianskej vybavenosti“ tejto textovej časti. 

D.1.9. Vymedzenie zastavaného územia  
Zastavané územie obce je vymedzené všetkými plochami regulačných blokov okrem regulačných 
blokov OP, L, vyznačených v Schéme záväzných častí, t. j. existujúcimi zastavanými plochami 
a plochami určenými na novú výstavbu v návrhu – pozri výkres č. 10 Schéma záväzných častí.  

D.1.10. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených 
území podľa osobitných predpisov 
V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ je potrebné vymedziť tieto ochranné pásma: 

− obojstranné ochranné pásmo pobrežných pozemkov v zmysle ustanovení §49 zákona č. 
364/2004 o vodách: 5 m od brehovej čiary toku Mariánsky potok z dôvodov vykonávania činnosti 
správcu toku Do tohto územia nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru, žiadne pevné 
stavby (ani oplotenie pozemkov) ani súvislú vzrastlú zeleň. Toto územie nie je možné 
poľnohospodársky obhospodarovať. Musí byť zachovaný prístup mechanizácie správcu vodného 
toku a povodia k pobrežným pozemkom z dôvodu údržby a kontroly. Všetky prípadné križovania 
inžinierskych sietí s vodným tokom musia byť riešené podľa STN 73 6822 – Križovanie a súbehy 
vedení s vodnými tokmi a akékoľvek stavebné aktivity v ochrannom pásme tokov musia byť 
prerokované so správcom toku a povodia – SVP š.p.. 

− ochranné pásmo cesty III. triedy stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne) 20 m od osi 
komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb., 

− ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja 
potrubia, priemeru DN500 a viac 2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia 
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− ochranné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 56 vymedzené vodorovnou 
vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského 
zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti 
plynárenského zariadenia: 

o 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm 

o 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce 
s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa 

o 8 m pre technologické objekty 

− bezpečnostné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 57 vymedzené vodorovnou 
vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského 
zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti 
plynárenského zariadenia: 

o 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 
350 mm 

o 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch 

o určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete pri 
plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej 
zástavbe 

− ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č. 656/2004  Z. 
z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 
meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí: 

o od 1 kV do 35 kV vrátane: 1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných 
priesekoch 7 m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných 
priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m 

o v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod 
elektrickým vedením je zakázané: 

→ zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky 

→ vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m 

→ vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 
2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou 

→ uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky 

→ vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku 

→ vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť 
prevádzky sústavy 

→ vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 
presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak 
je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemäžu poškodiť vodiče vzdušného 
vedenia 

→ vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho 
nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel 
umožniť prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 
4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (táto 
vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany 
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia 
podporného bodu) 

− ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia v zmysle zákona č. 656/2004  Z. z., § 36 
vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej 
kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m 
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− ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického  vedenia v zmysle zákona č. 656/2004  Z. 
z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej 
vzdialenosti meranej kolmo na toto  vedenie od krajného kábla: 

o 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej 
techniky 

o v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto 
vedením je zakázané: 

→ zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať 
osobitne ťažné mechanizmy 

→ vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického 
vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, 
spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému 
vedeniu 

− ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia v zmysle zákona č. 656/2004  Z. z.,  
§ 36: 

o s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice 

o s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou 
objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej 
stanice na výmenu technologických zariadení 

o v ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je 
ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky 
elektrickej stanice 

− ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete 
v zmysle Zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. a priestorovej normy úpravy vedení 
technického vybavenia  

− ochranné pásmo vodojemu (v hraniciach oplotenia) 

− ochranné pásmo cintorína (pohrebiska) v zmysle Zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov – 50 m – v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy 

− ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti 50 m od okraja lesných pozemkov v zmysle zákona č. 
326/2005 Z. z.  o lesoch 

V prípade realizácie stavieb v ochrannom pásme lesa je potrebné požiadať dotknutý orgán štátnej 
správy (Obvodný lesný úrad) o záväzné stanovisko podľa § 10 odst. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. 
o lesoch k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavieb a o využití územia vo vzdialenosti do 50 m 
od okraja lesných pozemkov. 

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ je potrebné vymedziť tieto chránené územia: 

− CHKO Malé Karpaty (2. stupeň ochrany) 

− Chránené vtáčie územie SKCHVU014 Malé Karpaty 

− Pamiatková zóna (vyhlásena vyhláškou č. 3 Okresného úradu Bratislava – vidiek z 26. januára 
1993 a oznámením v čiastke 1. Vestníka vlády SR zo 16.6.1994)  

− Výhradné ložisko stavebného kameňa s DP (dobývací priestor) a CHLÚ (chránené ložiskové 
územie) – 435 Marianka – stavebný kameň, ALAS s.r.o. Slovakia 

− Staré banské dielo (nedá sa vylúčiť výskyt doteraz nezistených starých banských diel). 
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D.1.11. Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na 
vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a 
chránené časti krajiny 
Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby 

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 108, ods. 3) a vyhlášky č. 55/2001                   
Z. z. sú vymedzené verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastniť pozemky a stavby                        
za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a verejného technického vybavenia územia 
podporujúceho rozvoj územia a ochranu životného prostredia. V riešenom území je potrebné 
vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby v zmysle zoznamu uvedenom v schéme záväzných 
častí riešenia a verejnoprospešných stavieb (pozri zoznam VP stavieb v kapitole č. D.2.). 

Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti 
krajiny 

Možno predpokladať, že k deleniu a sceľovaniu pozemkov dôjde na všetkých plochách vymedzených 
ako nové rozvojové plochy. Na plochách navrhovaných pre bývanie dôjde k deleniu parciel z dôvodu 
potreby vymedzenia plôch pre verejné komunikácie. Na plochách navrhovaných pre výrobu a ostatné 
funkcie predpokladáme najmä sceľovanie pozemkov vzhľadom na potrebu vytvorenia plôch väčších 
rozmerov. 

Delenie a sceľovanie pozemkov určia podrobnejšie stupne projektovej dokumentácie. 

Územný plán obce Marianka nevymedzuje žiadne plochy pre asanácie ani nové plochy chránené 
časti krajiny.  

D.1.12. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a 
schváliť územný plán zóny 
Pre riešené územie „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ nie je potrebné obstarať a schváliť územný plán 
zóny.  

D.2. SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA 
A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 
Záväzné časti riešenia premietnuté sú do grafickej a textovej časti nasledovne: 

− grafická časť – výkres č. 10 Schéma záväzných častí   

− textová časť – kapitola č. D.1.: Záväzná časť riešenia.  

Zoznam verejnoprospešných zariadení a líniových stavieb: 

− navrhované cestné komunikácie (vrátane rekonštrukcie existujúcich komunikácií) = záväzné 
(hlavné) trasy miestnych komunikácií a sietí technickej infraštruktúry (nové + existujúce) 

− navrhované pešie a cyklistické komunikácie 

− navrhované zariadenia a trasy elektrickej siete. 
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Prehľadná tabuľka záväznej regulácie 

Regulatívy priestorového usporiadania Regulatívy funkčného využitia Regulatívy 
umiestnenia 
občianskeho 
vybavenia 

Označ. 
regulač. 
bloku 

max. 
výška 
objektov     
v 
metroch 

max. % 
zastava-
nosti 

min. % 
nesp. 
plôch 

druh 
zástavby  

 

hlavná 
(záväzná) 
funkcia 

neprípustné funkcie min. podiel 
plôch pre OV,       
šport, zeleň (% 
z celkovej 
výmery reg. 
bloku) 

Regulatívy špecifické 

9,5 20 50 SRD  bývanie  občianska vybavenosť 
s vysokými nárokmi na 
zásobovanie a statickú 
dopravu 

drobné výrobné 
prevádzky, ktoré sú 
zdrojmi znečisťovania 
ovzdušia a prevádzky, 
ktoré sú zdrojmi hluku  

výroba - priemyselná a 
poľnohospodárska 
s negatívnymi a rušivými 
vplyvmi 

sklady, skládky a plochy 
technickej vybavenosti 
nadlokálneho charakteru 

5 (platí len pre 
regulačné 
bloky B17 
a B23) 

 

− obmedzenie zastavanej plochy 1 
objektu – max. 300 m2 

− obmedzenie výmery stavebných 
pozemkov – min. 500 m2 reg. bloku B 
(okrem pôvodných parciel) 

− obmedzenie spôsobu výstavby 
stavebných pozemkov – v regulačných 
blokoch B20, B21, B22, B26, B31, B32, 
B33 a B34 nie je možné narušiť pôvodnú 
parceláciu, t. j. výstavba je možná len 
v prelukách, resp. v zadných traktoch 
pozemkov, bez vzniku nových 
komunikácií a bez ďalšieho delenia 
blokov 

− podmienenie výstavby rodinných 
domov v reg. blokoch B4, B8, B9, B11 
výstavbou novej komunikácie (resp. 
rekonštrukciou existujúcej komunikácie) 
v súlade s príslušnými STN a výstavbou 
všetkých IS (verejný vodovod, verejná 
kanalizácia, verejný plynovod a verejná 
elektrická sieť) 

B  

OV 9,5 40 30 -  občianska 
vybavenosť 

výroba - priemyselná a 
poľnohospodárska 

- − obmedzenie zastavanej plochy 1 
objektu – max. 500 m2 
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s negatívnymi a rušivými 
vplyvmi 

sklady, skládky a plochy 
technickej vybavenosti 
nadlokálneho charakteru 

  

VS 9,5 50 20 -  výroba 
(nepoľnoh.) 
a sklady  

bývanie 

živočíšna výroba 

- − obmedzenie zastavanej plochy 1 
objektu – max. 500 m2 

Š 9,5 10 30 -  šport bývanie 

výroba (všetkých druhov) 

sklady, skládky a plochy 
technickej vybavenosti 

- − obmedzenie zastavanej plochy 1 
objektu – max. 25 m2 

 

RK 9,5 10 50 -  rekreácia 
v krajine  

priemyselná a živočíšna 
výroba 

bývanie 

- − obmedzenie zastavanej plochy 1 
objektu – max. 25 m2 

 

DP 6,5 10 10 -  plochy 
dopravnéh
o 
vybavenia 

všetky ostatné funkcie 
(okrem príslušného 
verejného technickéo 
vybavenia nevyhnutného 
pre obsluhu územia a 
súvisiacich prevádzok 
služieb) 

- − obmedzenie zastavanej plochy 1 
objektu – max. 25 m2 

 

0,0 0 0 -  orná pôda všetky ostatné funkcie 
(okrem TTP, vrátane 
trávnych neužitkov 
a neobhospodarovanej 
poľnohospodárskej pôdy, 
lesov a NDV, vodných 
plôch a tokov, 
nevyhnutného 
prevádzkového vybavenia 

- - OP 

ZO 0,0 (pre 
ZO2, 

0 (pre 
ZO2, 

- (pre 
ZO2, 

-  záhradková 
osada 

priemyselná a živočíšna 
výroba 

- − obmedzenie zastavanej plochy 1 
objektu – max. 25 m2 
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ZO3, 
ZO4, 
ZO8) 

6,5 (pre 
ostatné 
ZO) 

ZO3, 
ZO4, 
ZO8) 

20 (pre 
ostatné 
ZO) 

ZO3, 
ZO4, 
ZO8) 

60 (pre 
ostatné 
ZO) 

bývanie 

občianska vybavenosť 

Z 6,5 5 80 -  zeleň  
parková, 
líniová, 
brehové 
porasty 

bývanie  

výroba (všetkých druhov) 

sklady, skládky a plochy 
technickej vybavenosti  

veľkokapacitné zariadenia 
maloobchodu 

- − obmedzenie zastavanej plochy 1 
objektu – max. 25 m2 

 

6,5 10 70 -  cintorín bývanie  

výroba (všetkých druhov) 

sklady, skládky a plochy 
technickej vybavenosti  

veľkokapacitné zariadenia 
maloobchodu 

- − obmedzenie zastavanej plochy 1 
objektu – max. 25 m2 

C 

LP 0,0 0 - -  lesoparky bývanie  

výroba (všetkých druhov) 

sklady, skládky a plochy 
technickej vybavenosti  

veľkokapacitné zariadenia 
maloobchodu 

- - 

0,0 0 - -  lesy všetky ostatné funkcie 
(okrem NDV, trávnych 
porastov, vodných plôch 
a tokov, peších 
a cyklistických trás) 

- - L 

ŤN 0,0 0 - -  ťažba 
nerastných 

všetky ostatné funkcie 
(okrem príslušného 

- - 
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surovín doprav. a tech. vybav.) 
 

Vysvetlivky k použitým skratkám: 
RD = rodinné domy 

SRD = samostatne stojace rodinné domy. 
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2) GRAFICKÁ ČASŤ (samostatná príloha) 
 
 
Zoznam výkresov 
 

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M 1:5000 (ZaD 
záväznej časti, zmena názvu výkresu č. 2 Komplexný urbanistický návrh) 

3. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia M 1:5000 (úprava smernej časti, zmena názvu 
výkresu č. 3 Návrh riešenia dopravy) 

4. Výkres riešenia verejného technického vybavenia, Návrh technickej infraštruktúry vodného 
hospodárstva M 1:5000 (úprava smernej časti, zmena názvu výkresu č. 4 Návrh technickej 
infraštruktúry vodného hospodárstva) 

5. Výkres riešenia verejného technického vybavenia, Zásobovanie plynom M 1:5000 (úprava 
smernej časti, zmena názvu výkresu č. 5 Zásobovanie plynom) 

6. Výkres riešenia verejného technického vybavenia, Zásobovanie elektrickou energiou M 1:5000 
(úprava smernej časti, zmena názvu výkresu č. 6 Zásobovanie elektrickou energiou) 

8. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny M 1:5000 (úprava smernej časti, zmena názvu výkresu č. 
8 Návrh kostry ekologickej stability) 

9. Výkres perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely M 1:5000 (úprava 
smernej časti, zmena názvu výkresu č. 9 Návrh na vyňatie z PPF a LPF) 

9. Schéma záväzných častí (nová záväzná časť). 

Poznámka:  

Výkresy č. 1 a 7. neboli predmetom riešenia „Zmien a doplnkov č. 01/2006“.  

Naviac je spracovaná „Schéma širších vzťahov“ (M 1:50000 – s vymedzením riešeného územia vo 
výreze Komplexného urbanistického výkresu ÚPN VÚC Bratislavského kraja), ktorá je zaradená do 
kapitoly č. C.1.3 „Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväznej časti ÚPD vyššieho stupňa“ textovej 
časti. 
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