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ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Názov

: Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán zóny
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Riešené územie
pozemky reg. „C“

: Margovo pole, sektor 1, 4 a časť 2
: 5611, 5535/1, 5535/2, 5535/3, 5536/1, 5536/2, 5536/3, 5536/4, 5536/5,
5536/6, 5375/3, 5374/2, 5533/1, 5533/2, 5533/3, 5533/4, 5530,
katastrálne územie Senec

Investor:

: BERG PARK NORD, a.s.
Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava
IČO: 46 077 758

Obstarávateľ ÚPD na zonálnej úrovni (ÚPD-Z) v zmysle § 16 ods. 1 stavebného zákona:
Mesto Senec, ako orgán územného plánovania
Odborne spôsobilá osoba na obstaranie ÚPD-Z v zmysle § 2a stavebného zákona:
Na základe verejného obstarania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov a
Smernicou primátora mesta 3/2016
Spracovateľ ÚPD-Z: Na základe verejného obstarania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov a
Smernicou primátora mesta 3/2016
Predkladateľ

: Ing. Boris Tušer
vedúci útvaru stratégie a rozvoja mesta
Mestský úrad Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec

DÔVOD NA OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY
Investor BERG PARK NORD, a.s., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava predkladá na MsÚ
Senec, útvar stratégie a rozvoja mesta žiadosť o obstaranie územnoplánovacej dokumentácie
Územný plán zóny Senec – Margovo pole, sektor 1 a 4 na pozemkoch registra „C“ parc. č.
5611, 5535/1, 5535/2, 5535/3, 5536/1, 5536/2, 5536/3, 5536/4, 5536/5 a 5536/6, k.ú. Senec,
z dôvodu, že má v predmetnom území záujem vybudovať svoj investičný zámer, vytvorenie
kvalitného územia pre bývanie s vybavenosťou, v súlade s platným Územným plánom mesta
Senec. Mesto Senec ako orgán územného plánovania si obstaraním územného plánu zóny
zabezpečí územnoplánovací nástroj, v ktorom budú zadefinované podrobné podmienky pre
usmernenie investičnej činnosti v danom území.
Pre územie mesta Senec bol spracovaný ÚPN SÚ Senec v rokoch 1985 – 1988. Rozvoj
sídelného útvaru si vyžiadal spracovanie dokumentácie „Zásady regulatívov rozvoja mesta
Senec“ schválené v roku 1993 mestským zastupiteľstvom. Následne boli v rokoch 2003 – 2007
schválené zmeny a doplnky územného plánu.
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Predmetné územie bolo schválené Uznesením MsZ č. 65/2007 zo dňa 10.05.2007 ako lokalita
č. 1b, Zmeny a doplnky ÚPN mesta Senec č. 1/2006 na funkčné využitie: bývanie, služby
a drobné prevádzky. Pre uvedenú lokalitu sú Všeobecne záväzným nariadením mesta Senec
č. 3/2007 zo dňa 10.05.2007 v záväznej časti ÚPN mesta Senec stanovené nasledovné
podmienky:
 obstarať ÚPD na zonálnej úrovni – Územný plán zóny /ÚPN-Z/,
 záväzné regulatívy budú stanovené v ÚPN-Z.
V smernej časti je pre uvedenú lokalitu č. 1b, stanovená podmienka:
 EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - zisťovacie konanie.

Dôvodom obstarania Územného plánu zóny Senec - Margovo pole, sektor 1, 4 a časť 2 je
potreba overenia vymedzenej časti v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov,
v súlade so záväznou časťou ÚPN mesta Senec.
ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY
Územný plán zóny je hierarchicky najnižším a najpodrobnejším územnoplánovacím
dokumentom, pretože rieši najmenšie územie (zónu) a v zásade vykonáva územný plán obce
na konkrétne územie. Po schválení v Mestskom zastupiteľstve bude Územný plán zóny
záväzným dokumentom.
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Územný plán zóny bude spracovaný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Dokumentácia územného plánu zóny bude obsahovať podľa § 13 vyhlášky č. 55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, textovú a grafickú časť,
smernú a záväznú časť.
Záväzná časť územného plánu zóny bude obsahovať presne formulovaný návrh regulatívov na
funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky vychádzajúce zo
zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a
obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Záväzná časť
územného plánu zóny bude obsahovať:
a) regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb,
b) regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia,
c) regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením
zastavovacích podmienok,
d) určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb,
e) regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do
pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,
f) určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby, § 39a ods. 3
stavebného zákona,
g) požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov,
h) pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom
území obce,
i) zoznam verejnoprospešných stavieb,
j) schému záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.
Podľa § 17 ods. 2 písm. c) stavebného zákona, Orgány územného plánovania obstarávajú
územnoplánovaciu dokumentáciu z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb. Podľa § 19
stavebného zákona, Náklady spojené s obstaraním ÚPD uhrádza orgán územného plánovania,
ktorý ju obstaráva. Orgán územného plánovania môže však požadovať čiastočnú alebo úplnú
úhradu nákladov za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie od orgánov štátnej správy,
orgánov samosprávnych krajov, obcí, fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorých výhradná
potreba vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.
Vzhľadom na uvedené a skutočnosť, že obstaranie územného plánu zóny je vyvolané
z podnetu spoločnosti BERG PARK NORD, a.s., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava,
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Senec – Margovo pole,
sektor 1, 4 a časť 2 bude v zmysle § 19 stavebného zákona na náklady uvedenej
spoločnosti. Územný plán zóny musí byť spracovaný odborne spôsobilou osobou.
Obstarávateľom územného plánu zóny v zmysle predloženej požiadavky bude v súlade s
§ 16 ods. 1 stavebného zákona Mesto Senec, ako orgán územného plánovania.
VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA:
Riešeným územím je na základe žiadosti investora BERG PARK NORD, a.s., Stará Vajnorská
8, 831 04 Bratislava a žiadostí vlastníkov priľahlých pozemkov, ktorí sa dohodli s investorom
o zaradení ich územia do Územného plánu zóny Senec – Margovo pole, územie o výmere
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38,2455 ha, mimo zastavanej časti k. ú. Senec a zahŕňa pozemky parcely reg. „C“ č. 5611,
5535/1, 5535/2, 5535/3, 5536/1, 5536/2, 5536/3, 5536/4, 5536/5, 5536/6, 5375/3, 5374/2,
5533/1, 5533/2, 5533/3, 5533/4 a 5530. Lokalita sa nachádza na západ od zastavaného územia
mesta Senec, medzi cestou I/61 (smer Bratislava – Trnava), II/503 (smer Pezinok)
a komunikáciou III/5037 (smer Malý Biel). Zo západnej strany ho ohraničuje hranica katastra
mesta Senec a obce Malý Biel, zo severnej strany je to komunikácia III/5037 na Malý Biel
a z východu a juhu sú to pozemky s ornou pôdou.

HLAVNÝ ZÁMER INVESTORA:
Berg Park Nord, a.s.
NZE (NetZeroEnergy) - Ekologická komunita
Vývojári novej plánovanej komunity, ktorá sa v súčasnosti vyvíja v Senci, si položili základnú
otázku o energii: "je možné použiť stratégie energeticky nulového územia (NZE –
NetZeroEnergy)" tak, aby majitelia domov nemali účet za energiu? Na projekte Terrapin (NZE
Net Zero Energy Community - Terrapin Bright Green) sme spolupracovali s developerom na
vytvorení komplexnej stratégie energie a infraštruktúry. Cieľom developera vytvoriť inovatívne,
udržateľné a ekologicky citlivé koncepcie dizajnu je vzrušujúcou snahou, takže Terrapin bol
nadšený, že môže pomôcť.
Počas tohto úsilia skupina Terrapin vytvorila príležitosti na rozvoj, keďže súvisia s cieľom
vytvárať komunity NZE pre majiteľov domov so stabilnými príjmami. Táto analýza zahŕňala
stanovenie technologických, finančných a regulačných možností.
Terrapin analyzoval niekoľko projektov NZE z celého USA a agregoval získané poznatky,
použité technológie a ekonomické faktory, ktoré by umožnili tejto plánovanej komunite
dosiahnuť štatút NZE.
Náš zámer je nasadiť niekoľkonásobne viac zelene (využitie živých plotov), ako nám určujú
regulatívy, pretože považujeme komfort bývania bez zelene za nemožný a čím viac zelene, tým
je väčší komfort bývania a hodnota nehnuteľností.
Najlepšie budovy sa spoliehajú na základné pasívne dizajnérske stratégie, ako sú zvýšená
izolácia, vysoko výkonné obalové konštrukcie, ovládateľné okná, prirodzené vetranie, vhodná
orientácia a tieňovanie, vysokoúčinné spotrebiče a mechanické systémy.
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Niekoľko kritických stratégií NZE sa javilo ako najlepšie na využitie v rámci klímy, ekonomiky a
regionálneho kontextu vrátane:
•
•
•
•

znížiť energetickú záťaž o 35-40%,
uistiť sa, že všetky domy sú elektrické,
integrácia fotovoltaických polí v okolí,
inštalácia inteligentných meračov a zobrazenie spotreby energie v reálnom čase.

Záverečná správa vytvorila rámec, ktorý pomôže tejto veľkej mestskej plánovanej komunite
vybudovať pohodlné, energeticky úsporné domy a vyhodnotiť energetické technológie na
dosiahnutie NZE (NetZeroEnergy). Ak sa projekt posunie dopredu a integruje stratégie, ktoré
Terrapin vyvinul, mohla by to byť jedna z najväčších plánovaných komunít NZE v Európe.
URČENIE HLAVNÝCH ÚLOH A CIEĽOV:
Riešená zóna Margovo pole v sektore 1., 4. a časť 2. na pozemkoch registra „C“ parc. č. 5611,
5535/1, 5535/2, 5535/3, 5536/1, 5536/2, 5536/3, 5536/4, 5536/5, 5536/6, 5375/3, 5374/2,
5533/1, 5533/2, 5533/3, 5533/4 a 5530, je v súlade s Územným plánom mesta Senec (Zmeny
a doplnky ÚPD mesta Senec č. 1/2006, lokalita č. 1b), ktorý vyčleňuje vymedzené plochy
v riešenom území ako:
Blok „A“ Plochy bývania v rodinných domoch (RD) – nízkopodlažná zástavba do 2.NP
Blok „B“ Plochy bývania v bytových domoch (BD) a polyfunkčných domoch (PD)
s vybavenosťou a službami do 3.NP
Blok „C“ Plochy občianskej vybavenosti
Blok „D“ Plochy verejnej zelene – park
Blok „E“ Plochy izolačnej zelene a sprievodnej zelene komunikácií
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Základné ustanovenia pre riešenú zónu:
-

-

-

-

povinne riešiť parkovo upravenú plochu s vybavenosťou, resp. verejne dostupné
priestranstvo upravené zeleňou, mobiliárom a vybavenosťou pre relax a spoločenské
aktivity,
minimálna veľkosť parkovo upravenej plochy, resp. verejne dostupného priestranstva je
0,75 ha,
v rámci územia riešiť pozemok pre škôlku, alt. školu min. 40-50 a, umiestniť pri navrhovanej
parkovo upravenej ploche,
na parkovo upravených plochách, verejne dostupných priestranstvách pre relax,
spoločenské aktivity a na plochách malých ihrísk budovať originálnu identitu,
ako súčasť parkovo upravených plôch a pridružených plôch verejne dostupných
priestranstiev riešiť zachytávanie a využívanie dažďovej vody zo striech a spevnených
plôch spôsobom primeraným danému územiu (vodná nádrž, jazierko, polder a i.), v súlade
s platným generelom dažďovej kanalizácie v meste Senec (protipovodňovej ochrany), ktorý
bol schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením č.69/2015 zo dňa 10.09.2015,
usporiadanie pozemkov navrhnúť v poradí od ulice – reprezentačná časť (predzáhradka),
obytná časť (zastavané a spevnené plochy) a samostatne využiteľná, súkromná časť
(trávnaté plochy, záhrady)
zeleň uličných priestorov a komunikácií doplniť obojstranným stromoradím, prípadne
minimálne jednostrannou alejou.

Navrhované regulatívy priestorového usporiadania územia
- veľkosť novovzniknutých pozemkov pre samostatne stojace rodinné domy nesmie byť
menšia ako 600 m2 a max. koeficient zastavanosti pozemku nesmie byť väčší ako 0,30
- veľkosť novovzniknutých pozemkov pre radové rodinné domy nesmie byť menšia ako 400
m2 a max. koeficient zastavanosti pozemku nesmie byť väčší ako 0,35
- na parcele o veľkosti 600 m2 určenej na výstavbu RD je možné umiestniť jeden rodinný
dom s jednou bytovou jednotkou (b. j.), rodinný dom s dvoma b. j. je možné umiestniť na
parcele o min. veľkosti 900 m2 a RD s tromi b. j. na parcele o min. veľkosti 1200 m2,
- stavby rodinných domov v záhradách sú prípustné iba na dostatočne veľkom pozemku tak,
aby boli dosiahnuté predpísané regulatívy min. veľkosti parciel a max. koeficientu
zastavanosti parciel,
- pri rodinných domoch je max. výška zástavby 2.NP vrátane ustúpeného podlažia alebo
podkrovia,
- pri bytových domoch, resp. polyfunkčných objektoch je max. výška zástavby 3.NP vrátane
ustúpeného podlažia alebo podkrovia,
- pri návrhu objektov je potrebné dodržať uličnú čiaru, rešpektovať a prispôsobiť sa výškou,
podlažnosťou, tvarom a orientáciou strechy,
- odstupová vzdialenosť objektov, samostatne stojacich RD musí byť min. 7 m od susedného
objektu, resp. v súlade s vyhláškou 532/2002 Ministerstva ŽP SR, 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 (ďalej len "vyhláška 532/2002 MŽP SR"),
- prípadné doplnkové stavby v záhradách rodinných domov riešiť iba ako prízemné objekty s
plochou alebo nízkospádovou strechou do 17 stupňov s max. výškou objektu 3,5 m nad
terénom,
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- riešenie uličného oplotenia musí byť súčasťou stavebného povolenia,
- uličné oplotenie môže byť max. do výšky 1,5 m vysoké, z toho do výšky max. 0,5 m plné a
zvyšná časť perforovaná, priehľadná (pletivo, oceľ. mreža, drevený rošt) s doporučenou
kombináciou s vegetáciou (živý plot, kroviny), v oplotení bude vytvorený priestor pre
uloženie nádob separovaného zberu komunálneho odpadu a priestor pre meranie spotreby
elektriny a zemného plynu z verejného priestranstva,
- vnútorné oplotenie medzi susedmi max. do výšky 1,8 m, z toho do výšky max. 1,0 m plné a
zvyšná časť perforovaná, priehľadná (pletivo, oceľ. mreža, drevený rošt) s doporučenou
kombináciou s vegetáciou (živý plot, kroviny).

Max. podiel
zastavaných
plôch
(%)

Min.
podiel
zelených
plôch
(%)

30

50

Samostatne
stojace RD
Radové RD
BD a PD

35
-

45
-

Min. časť
lokality pre
nebytové
objekty
(%)

Max. časť
lokality pre
BD a PD
(%)

20

20

Max.
výška
zástavby
(m)

Max.
podlažnosť

Min.
veľkosť
pozemku
2
(m )

7,5

1.PP., 2.NP

600

7,5
11,0

1.PP., 2.NP
1.PP., 3.NP

400
-

Min.
verejný
park
(ha)

0,75

Max. podiel zastavaných plôch – pomer plôch zastavaných nadzemnými objektami k celkovej výmere parcely
Max. podlažnosť - max. počet nadzemných podlaží vrátane podkrovia a ustúpeného podlažia

Sadové úpravy
- izolačnú a sprievodnú zeleň komunikácií komponovať tak, aby porast dosiahol maximálnu
hygienickú, izolačnú a ochrannú účinnosť (využitie etážovitosti porastu),
- zeleň spevnených plôch a plôch parkovania na úrovni terénu riešiť formou bodovej, resp.
líniovej stromovej zelene – minimálne 1 strom na 100 m2 spevnenej plochy, plochy
parkovania,
- výsadba stromovej a kríkovej zelene (jednostranná / obojstranná uličná alej), ktorá vytvorí
kvalitný uličný verejný priestor,
- zeleň pri objektoch doplnkovej vybavenosti riešiť minimálne na výmere 200 m2,
- pri výsadbe bude použitá vzrastlá zeleň, aby sa minimalizovala doba, kým zeleň začne plniť
svoje estetické a biologické funkcie,
- na plochách izolačnej zelene zriadiť psie lúky pre venčenie psov.
Pozemné komunikácie, parkovanie
- spracovať územný generel zameraný na riešenie dopravy a kapacitu jestvujúcich
komunikácií,
- na základe spracovaného prieskumu navrhnúť napojenie riešeného územia na komunikáciu
III/5037 (503007), - vybudovanie okružnej križovatky, uvažovať s úpravou cesty III/5037 na
kategóriu C 9,5/70,
- v rámci územia bude navrhnutá hlavná zberná komunikácia, realizovaná ako dvojpruhová,
obojsmerná, po oboch stranách bude vybudovaný chodník, pás zelene s možnosťou
vybudovania parkovacieho pruhu a po jednej strane bude riešený cyklochodník; predmetná
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-

-

komunikácia bude napojená okružnou križovatkou na komunikáciu III/5037 a v území bude
slepo ukončená taktiež okružnou križovatkou s možnosťou napojenia priľahlého územia,
komunikácie v území budú vychádzať zo samotného návrhu, ÚPD na zonálnej úrovni,
všetky komunikácie budú realizované s prihliadnutím na požiadavky pre užívanie osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu, stavebné úpravy (bezbariérové úpravy na chodníkoch a
iné) budú rešpektovať vyhlášku č. 532/2002 MŽP SR,
parkovanie užívateľov komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené v rámci pozemku
ich prevádzkovateľa, resp. vlastníka,
parkovacie a odstavné miesta majiteľov RD je potrebné riešiť na súkromných pozemkoch,
kapacitne len pre potreby vlastného rodinného domu, príp. prevádzky.

Riešenie technickej vybavenosti
- predmetné územie bude napojené na verejné siete technickej infraštruktúry v komplexnom
rozsahu: el. sieť, verejný vodovod, verejná kanalizačná sieť, verejné osvetlenie,
elektronická komunikačná sieť a prípadne STL plynovod,
- v rámci územia bude riešená dažďová kanalizácia, protipovodňová ochrana v súlade
s platným generelom dažďovej kanalizácie v meste Senec (protipovodňovej ochrany), ktorý
bol schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením č.69/2015 zo dňa 10.09.2015
- trasovanie vedení inžinierskych sietí priestorovo zosúladiť s plochami a prvkami
navrhovanej zelene, trasy vedení viesť prioritne cez spevnené plochy alebo v kolektoroch.
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