
Číslo konania: PUSR-2021/19417-9/9076/GUL
Bratislava, dátum  04. 02. 2021

Pam iatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Pam iatkový úrad SR“), ktorý je podľa § 9 ods. 3  
zákona  č.  49/2002  Z.  z.  o  ochrane  pam iatkového fondu v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len 
„pam iatkový  zákon“)  m iestne  príslušným  správnym  orgánom  a  podľa  §  10  ods.  2  písm .  d)  
pam iatkového  zákona  je  vecne  príslušným  správnym  orgánom  na  úseku  ochrany  pam iatkového 
fondu,  vydáva podľa  §  46 zákona  č.  71/1967  Zb.  o  správnom  konaní  (správny poriadok)  v  znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), toto

rozhodnute:

Pam iatkový úrad SR podľa § 18 ods. 2 pam iatkového zákona

v  y h l a s u j e

ochranné pásmo nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „OP NKP“):

Prístav, evidovaný v Ústrednom  zoznam e pam iatkového fondu (ďalej  len „ÚZPF“)  pod  č.  828/2-6 
s pam iatkovým i objektm i:

- č. 828/2 Dom  lodníkov, parc. č. 9201/4;
- č. 828/3 Dielňa lodná, súp. č. 4949, parc. č. 9201/2;
- č. 828/4 Výťah lodný, parc. č. 9193/70, 3869;
- č. 828/5 Sklad prístavný č. 17, parc. č. 3867/5, č. 3867/40;
-  č.  828/6,  severný a južný bazén zim ného prístavu parc.  č.  3969/1,  prístavné bazény parc.  č. 

9193/8 časť parcely, šikm é hrany dunajského m óla parc. č. 9193/70, prístavná hrana pod výťahom  
parc.  č.  9193/69,  šikm á  hrana  parc.  č.  9193/66,  kolm á  hrana  parc.  č.  9193/63,  šikm á  hrana 
stredového m óla parc.  č.  9193/64, nižšia  úroveň stredového m óla parc.  č.  9193/53, šikm á hrana 
stredového m óla parc. č. 9193/42, šikm á a kolm á hrana severného bazéna parc. č. 9193/410, kolm á  
východná hrana bazéna parc. č. 9193/439, plocha "spoušťky" parc. č. 9193/527, vjazd do prístavu 
parc. č. 9193/525, časť parcely so šikm ou hranou;

a
Stanica prečerpávacia, parc. č. 9198, evidovaná v ÚZPF pod č. 11763/1-2; 

nachádzajúce sa v k. ú. Nivy, okres Bratislava 2 Mestská časť Ružinov, Bratislavských kraj, pričom 

A) Vy m e d z u j e   ú z e m i e   o c h r a n n é h o   p á s m a :

Hranica ochranného pásma je grafcky vyznačená  na katastrálnej m ape Bratislava – m estská časť 
Ružinov, katastrálne územ ie Nivy (pozri Mapovú prílohu 1 k rozhodnutiu, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto rozhodnutia). Mapový podklad poskytol Pam iatkovém u úradu SR dňa 26. 08. 2020 Úrad 
geodézie, kartografe a katastra Slovenskej republiky ako správca a Geodetický a kartografcký ústav 
Bratislava  ako  poskytovateľ  na  základe  Zm luvy  o  poskytovaní  vybraných  údajov  z Inform ačného 
systém u katastra  nehnuteľnost č.  Správcu:  123/2018/LPO,  č.  Poskytovateľa:  89-102-7372/2018,  
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č. Odberateľa: PÚ SR 001/OIS/2019 zo dňa 21. 11. 2019 v znení Dodatku č. 1 k citovanej zm luve ÚGKK 
SR č. 90/2019/LPO.

Zm eny  v  údajoch  z  katastra  nehnuteľnost v  časovom  úseku  od  uvedeného dátum u poskytnutia  
m apového podkladu dňa 26.  08.  2020 až po nadobudnutie právoplatnosti vydaného rozhodnutia  
m usia byť zohľadnené.

Celé vym edzené územ ie a všetky nehnuteľnosti v ňom  sú súčasťou ochranného pásm a bez ohľadu 
na neskoršie zm eny v delení, zlučovaní parciel a pod.
Do vyššie  uvedeného katastrálneho podkladu boli  zakreslené údaje o vym edzení hranice OP NKP 
v katastrálnom  územ í Nivy.

Opis hranice ochranného pásma:
Východzím  bodom  hranice  ochranného  pásm a  je  na  SZ  roh  parcely  9186/37,  odkiaľ  pokračuje  
východným  sm erom  po severnej hranici parcely 9186/58. Ďalej pokračuje k SV časti parcely 9186/57,  
kde sa na styku parciel 9186/57 a 9186/59 lom í a pokračuje krátkym  úsekom  južným  sm erom  k styku  
parciel  9186/57,  9186/59  a  9186/63.  Odtiaľ  pokračuje  po  severnej  hranici  parcely  9186/63 
východným  sm erom  až ku styku s parcelou 9225/4. Hranica pokračuje juhovýchodným  sm erom  po 
západnej hranici parcely 9225/4 , po východnej hranici parcely 9186/30 pokračuje až k styku parciel 
9186/30, 9193/191 a 3851/2. Ďalej hranica pokračuje po východnej hranici parcely 9193/191 k bodu  
styku s parcelou 9193/428. Tu hranica pokračuje po severnej hranici parcely 9193/428, lom í sa a  
pokračuje  po  jej  východnej  hranici  ku  styku  parciel  9193/428  a  9193/394.  Ďalej  pokračuje  po 
východnej  hranici  parcely  9193/394  až  ku  krátkem u  úseku,  kde  sa  v  pravom  uhle  lom í  na 
severovýchod. Z bodu ohybu hranice parcely 9193/394 vediem e juhozápadným  sm erom  priam ku k 
severovýchodném u bodu styku parciel 9193/404 a 9193/406. Odtiaľ pokračuje hranica OP po južnej 
hranici parcely 9193/404 k styku s parcelou 9193/401 a pokračuje v krátkom  úseku po východnej 
hranici parcely 9193/401 sm erom  na juh k bodu styku parciel 9193/401 a 9193/417. Z tohto bodu 
hranica pretna parcelu 9193/401 západným  sm erom  k bodu styku parciel 9193/401, 9193/403 a 
9193/405. Ďalej pokračuje po južnej hranici parcely 9193/405 západným  sm erom  k styku s parcelou 
9193/430. Z tohto bodu pokračuje po východnej hranici parcely 9193/430 južným  sm erom  ku styku 
parciel 9193/430, 9193/407 a 9193/440. Odtiaľto pokračuje hranica OP po východnej hranici parcely  
9193/440  juhovýchodným  sm erom  k bodu styku parciel  9193/440,  9193/526 a 3867/52.  Hranica 
pokračuje po východnej strane parcely 3867/52 k severovýchodném u rohu parcely 9193/691, odtiaľ 
ide po východnej hranici parcely 9193/691, 9193/474, 9193/521 a 3867/9, kde ďalej pokračuje po jej  
južnej hranici sm erom  na západ. Pokračuje po južnej hranici parcely 3867/57 a v tejto línii pretna 
cestu parcelné číslo 9193/525 k jej západnej hranici. Z tohto bodu pokračuje po západnej hranici  
parcely  9193/525  severozápadným  sm erom  k  bodu  styku  s  parcelou  3869/1.  Ďalej  pokračuje 
západným  sm erom  po severnej hranici parcely 4085/1 a 22368/1 čo je pobrežná línia Dunaja, k styku  
parciel  22368/1  a  22368/2.  V  severovýchodnom  rohu  parcely  22368/2  sa  hranica  odkláňa 
juhozápadným  sm erom  a pokračuje ďalej po južnej hranici parcely 22368/2 sm erom  na západ k bodu 
styku s parcelou 9193/8. Z tohto bodu pokračuje hranica OP po južnej hranici parcely 9193/8 sm erom  
na  západ  k  m iestu,  kde  parcelu  9193/8  pretna  v  línii  západnej  hranice  parcely  9193/32  a 
juhozápadného rohu parcely 9193/206. Zo severozápadného rohu parcely 9193/32 pokračuje po jej  
severnej hranici na východ k bodu styku s parcelou 9193/18. Ďalej pokračuje po západnej hranici  
parcely  9193/18,  9193/116,9193/384,9193/486,  9193/487.  Pokračuje  po  severnej  hranici  parcely 
9193/487, 9193/116, 9193/16, po severozápadnej hranici parcely 9193/17, kúsku západnej hranice 
parcely  9193/33,  9193/20,  9186/41,  9186/22,  9193/20,  9193/484,  9193/483,   9193/481.  Zo 
severozápadného rohu parcely 9193/481 hranica pokračuje po južnej hranici parcely 21836/15, ďalej  
pokračuje po jej západnej hranici na severovýchod. Od styku parciel 21836/15 a 9206/6 pokračuje  
hranica OP severovýchodným  sm erom  po západnej hranici parcely 9206/2 a 9186/37 k východziem u 
bodu, ktorým  je severozápadný roh parcely 9186/37.
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Súpis parciel ochranného pásma registra "C", k. ú. NIVY:

9197
9198
9200
9202
9203
9204
9211
9212

9193/183
9193/184
9193/185
9193/186
9193/187
9193/482
21836/15
22368/2
3867/16
3867/17
3867/18
3867/39
3867/40
3867/43
3867/5
3867/50
3867/51
3867/52
3867/56
3867/57
3867/6
3867/7
3867/8
3867/9
3868/3
3868/5
3869/1
3869/2
3870/11
3870/5
9186/14
9186/16
9186/17
9186/18
9186/19
9186/20
9186/21
9186/22

9186/26
9186/27
9186/28
9186/29
9186/30
9186/37
9186/4
9186/40
9186/41
9186/42
9186/57
9186/58
9186/61
9186/62
9186/63
9193/7
9193/100
9193/101
9193/102
9193/103
9193/104
9193/105
9193/106
9193/107
9193/108
9193/109
9193/110
9193/111
9193/112
9193/113
9193/114
9193/115
9193/116
9193/137
9193/138
9193/139
9193/140
9193/141
9193/142
9193/143
9193/144
9193/145
9193/146
9193/147
9193/148
9193/149

9193/150
9193/151
9193/152
9193/153
9193/16
9193/17
9193/18
9193/180
9193/181
9193/182
9193/188
9193/189
9193/19
9193/190
9193/191
9193/192
9193/20
9193/206
9193/207
9193/21
9193/22
9193/23
9193/24
9193/25
9193/27
9193/28
9193/29
9193/30
9193/31
9193/32
9193/33
9193/34
9193/35
9193/36
9193/37
9193/38
9193/384
9193/386
9193/387
9193/388
9193/389
9193/39
9193/390
9193/391
9193/392
9193/393

9193/394
9193/40
9193/402
9193/404
9193/405
9193/408
9193/409
9193/41
9193/410
9193/411
9193/42
9193/420
9193/428
9193/429
9193/43
9193/430
9193/436
9193/439
9193/44
9193/440
9193/445
9193/45
9193/46
9193/47
9193/474
9193/48
9193/480
9193/481
9193/483
9193/484
9193/486
9193/487
9193/49
9193/50
9193/51
9193/52
9193/521
9193/522
9193/523
9193/524
9193/526
9193/527
9193/528
9193/53
9193/54
9193/55

9193/56
9193/568
9193/57
9193/58
9193/59
9193/60
9193/608
9193/61
9193/62
9193/620
9193/621
9193/622
9193/623
9193/624
9193/625
9193/626
9193/627
9193/63
9193/64
9193/65
9193/66
9193/67
9193/68
9193/685
9193/686
9193/69
9193/691
9193/70
9193/71
9193/713
9193/714
9193/72
9193/73
9193/731
9193/732
9193/733
9193/734
9193/735
9193/736
9193/737
9193/738
9193/739
9193/74
9193/740
9193/75
9193/76

9193/77
9193/78
9193/79
9193/8
9193/80
9193/81
9193/82
9193/83
9193/84
9193/85
9193/86
9193/87
9193/88
9193/89
9193/90
9193/91
9193/92
9193/93
9193/94
9193/95
9193/96
9193/97
9193/98
9193/99
9196/1
9196/10
9196/2
9201/1
9201/2
9201/3
9201/4
9206/1
9206/17
9206/2
9206/3
9206/4
9206/6
9206/7
9206/8
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B) V y m e d z u j e   p o d m i e n k y   o c h r a n y   národných kultúrnych pamiatok v  
ochrannom pásme

Úvod a defnícia pojmov:

V zm ysle Čl. 44 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovenia § 30 ods. 1 pam iatkového zákona 
m á každý povinnosť zveľaďovať a chrániť kultúrne dedičstvo; m á konať tak, aby neohrozil základnú 
ochranu kultúrnych pam iatok. Podľa § 14 pam iatkového zákona m á obec – m estská časť utvárať 
všetky  podm ienky  potrebné  na  zachovanie,  ochranu  a využívanie  pam iatkového  fondu na  územ í 
obce,  aby  boli  vytvorené  a zachované  podm ienky  priaznivé  na  ochranu  urbanistických, 
architektonických,  kultúrnych  a prírodných  hodnôt  na  územ í  sídiel  a v krajine.  Negatvne  zásahy  
do  historického  urbanizovaného,  resp.  do  krajinného  prostredia  a ich  rušivé  pôsobenie  treba 
v procese obnovy a úprav elim inovať v čo najväčšom  rozsahu. K naplneniu tohto cieľa m á prispieť aj 
zapracovanie podm ienok ochrany do územ noplánovacej dokum entácie zóny tejto m estskej časti. Pri  
posudzovaní  každej  činnosti a  jej  m ožného  vplyvu  a  dôsledku  sa  m usí  prihliadať  na  priestorový, 
krajinný a urbanistický kontext daného m iesta a širšieho okolia.

Objekty evidované v ÚZPF - NKP sú deklarované ako význam né doklady historického, kultúrneho, 
um elecko-historického  a  technického  vývoja;  ochrana  kultúrnych  pam iatok  a ich  prostredia  je 
verejným  záujm om .

1. Všeobecné zásady v ochrannom pásme

1)  Každá  činnosť  na  územ í  OP  týchto  národných  kultúrnych  pam iatok  (ďalej  len  "NKP")  m á byť  
v súlade so záujm om  ochrany pam iatkových, najm ä architektonických a urbanistických hodnôt a ich 
prostredia  a  m á  sm erovať  k  zachovaniu  a skvalitneniu  existujúceho  stavu  vym edzeného  územ ia 
prostredia NKP.

2) Z hľadiska záujm ov ochrany NKP v súlade s § 18 pam iatkového zákona, ktorý v ods. 1 ustanovuje 
ochranu  a usm ernený  rozvoj  prostredia  alebo  okolia  NKP,  sa  nižšie  vym edzujú  aj  osobitné 
podm ienky ochrany v jednotlivých častiach vym edzeného územ ia  OP,  ktoré  je  vzhľadom  na jeho 
charakter a z dôvodu zjednodušenia, zrozum iteľnosti a určitosti rozdelené na sektory. Každý z nich  
m á vym edzené, okrem  všeobecných zásad, i špecifcké podm ienky ochrany (pozri Mapovú prílohu  
č. 1 k rozhodnutiu).

3) Investičné zám ery, príp. iné činnosti, ktoré m ôžu zm eniť obraz krajiny a prostredia v územ í OP NKP 
m ajú  sm erovať  k zachovaniu  a  skvalitneniu  existujúceho  stavu  celého  vym edzeného  územ ia 
ochranného pásm a.

4)  Vo  vzťahu  k ochrane  NKP  v  OP  je  nevyhnutné,  aby  sa  pri  priestorovej  regulácii  územ ia  OP 
rešpektovali ich pam iatkové hodnoty. Rešpekt k pam iatkam  a k ich prostrediu, m á byť základom  úvah 
pri riešení um iestnenia stavby, spôsob zastavania parcely, výškové a tvarové param etre stavby, tvar 
strechy,  údržby  a pod.  Dom inantné  postavenie  NKP  ako  ideovo  a  technicky  najvýznam nejších 
objektov v OP vo vzťahu k okolitém u prostrediu zástavby je jednou z najdôležitejších pam iatkových 
historických  a  urbanistických  hodnôt.  Pam iatkové  hodnoty  NKP  sú  dôvodom  na  to,  aby  všetky 
zám ery,  ktoré  m ajú  ovplyvniť,  resp.  zm eniť  obraz  územ ia  OP  sa  odvíjali  od  verejného  záujm u 
zachovať hodnoty kultúrneho dedičstva a všetky zám ery v územ í OP usm erňovať a regulovať tak, aby 
dôsledne rešpektovali a odvíjali sa od podm ienok ochrany NKP a ich prostredia.

5) Ochranné pásm o nehnuteľných NKP sa vyhlasuje podľa ustanovenia § 18 ods. 2 pam iatkového 
Zákona. Obec, v tom to prípade Mestská časť Bratislava - Ružinov ako orgán územ nej sam osprávy 
utvára podľa ustanovenia § 14 ods. 1 a 2 pam iatkového zákona podm ienky na zachovanie, ochranu, 
obnovu a využívanie pam iatkového fondu na územ í (obce) m estskej časti.
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6)  Ochranné  pásm o  nehnuteľných  NKP,  po  nadobudnut právoplatnosti tohto  rozhodnutia,  sa  
prem ietne do záväznej časti územ noplánovacej dokum entácie obce tak, aby podm ienky ochrany boli  
jej integrálnou súčasťou.

2. Defnované diaľkové pohľady a chránené pohľady

Pohľady, vyznačené na Mapovej prílohe 1 k tom uto rozhodnutiu, sú v obidvoch druhoch pohľadov 
viazané na NKP a ich  prostredie.  Diaľkové pohľady  dokum entujú  pôsobenie  NKP v rám ci  širšieho 
záberu prostredia - nábrežia Dunaja a panorám y m esta. Dokum entujú aj väzbu na ostatné význam né 
dom inanty nábrežia Dunaja a na dotvárajúce krajinné prostredie tvorené reliéfom  Malých Karpát. To 
plat aj vtedy keď sú NKP zakryté napr. vzrastlou zeleňou – strom am i.

Chránené pohľady a diaľkové pohľady je potrebné prem ietnuť do územ noplánovacej dokum entácie 
obce. Diaľkové pohľady boli  koncipované prevažne z kom unikácií  a náprotivného nábrežia Dunaja. 
Chránené pohľady boli koncipované v územ í OP NKP.

a) Diaľkové pohľady ("DP")

Na Mapovej prílohe 1 sú DP vyznačené grafcky s označením  DP s príslušným  číselným  označením .

DP 01 Pohľad západný z  parcely č.  3700/1,  ktorej  severná hranica sa dotýka parcely č.  3700/2,  
na ktorej stojí budova Študentského dom ova Ekonóm  so súpisným  číslom  15893. Pohľad zobrazuje 
územ ie SEKTORU 08, priestor m edzi  severnou hranou severného bazénu a líniou protipovodňovej 
hrádze na Prístavnej ulice, ktorá je situovaná pri severnej hranici územ ia OP NKP.

DP 02  Pohľad východný  z výšky  –  budovy  bývalého Presscentra  na  Sektor  02  s charakteristickou 
odlišnosťou funkčného využitia brehov tohto sektoru. Lodný výťah v Sektore 06 a za ním  Južný bazén 
s južným  a severným  brehom  a jeho využitm  a jeho okolím  v Sektore 03.

DP 03 Diaľkový pohľad východný zo Starého m osta sm erom  k m ostu Apollo kde sa nachádza Sektor 
01. V pohľade je zástavba súboru stavieb Eurovea 1 a Skladu prístavného č. 7. 

DP 04 Diaľkový pohľad severný z pravého brehu Dunaja. Za hranou náprotivného brehu je hranica 
územ ia OP NKP so Sektorom  01. V kontakte s m ostom  Apollo je NKP Budova prečerpávacej stanice a 
budova vpravo je NKP Dom  lodníkov. 

DP 05 Pokračovanie  pohľadu  v sm ere toku rieky,  m ierne stočené severovýchodne.  (Pred  hranou 
brehu je vlečný čln, z ktorého sa nakladá m ateriál do pristavených železničných vozňov.) Výškové 
budovy na horizonte sú zástavbou za severnou hranicou územ ia OP. 

DP  06 Diaľkový  pohľad  severozápadný  z pravého  brehu  rieky.  Za  hranou  náprotivného  brehu 
s prim árnou funkciou prístavu je hranica územ ia OP s východo-západným  sm erovaním .

b) CHRÁNENÉ POHĽADY (ďalej len "CHP")

Pre  účely  zabezpečenia  ochrany  všetkých  NKP  v územ í  OP  a ochranu  a usm ernený  rozvoj  ich 
prostredia alebo okolia v obraze Prístavu sú vym edzené chránené pohľady.  Sú to charakteristické 
pohľady,  vrátane  siluety  a panorám y  OP,  s priehľadom  na  širšie  prostredie  a  okolie NKP.  Tieto 
pohľady  treba  rešpektovať,  najm ä  pri  spracovávaní  územ noplánovacej  dokum entácie  a 
pri povoľovacej praxi stavebného úradu v rám ci OP.

Chránené pohľady,  t.  j.  pohľady z vnútra hranice OP NKP - CHP-01 až CHP-10, budú chráneným i 
pohľadm i  v zm ysle  §  18  pam iatkového  zákona,  pretože  výsek  krajiny,  ktorý  chránené  pohľady 
zobrazujú, ilustruje a dokum entuje urbanistické pam iatkové hodnoty.

Chránený pohľad 01 - CHP 01: pohľad západný - z východného brehu južného bazéna na južný bazén; 
v strede pohľadu na konci južného bazéna m ožno vidieť Lodný výťah a za ním  horizontálu Lodnej 
dielne  s pravidelným  rytm om  okenných  otvorov.  Na  horizonte  je  zreteľná historická  dom inanta 
m esta s Hradom  Bratislava (Bratislavským  hradom ).
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Chránený pohľad 02 - CHP 02: Pohľad západný zvnútra hranice OPNKP  z koľajiska v Sektore 01 spod 
Mosta  Apollo.  Koľajisko  prepája  prístav  so  Skladom  prístavným  č.  7  (NKP).  V   tom to  CHP  02 
v pohľadovom  kuželi sú najvýznam nejšie historické dom inanty Bratislavy – hradný kopec, s objektom  
Hradu Bratislava  (Bratislavským  hradom )  a  vežou  Dóm u sv.  Martina.  Je  nevyhnutné  rešpektovať  
koľajisko ako prepojenie Skladu prístavného č. 7 s ostatnou časťou prístavu s územ ím  OP NKP.

Chránený pohľad 03 - CHP 03: Pohľad severný z Mosta Apollo na budovu NKP – Stanica prečerpávacia 
v Sektore 01. 

Chránený pohľad 04 -  CHP 04:- Pohľad severovýchodný zo Sektoru 01 na Dom  lodníkov (NKP) na 
parcele č. 9201/4.

Chránený pohľad 05 - CHP 05: Pohľad severný na Lodný výťah na parcele č. 9193/70. V pohľadovom  
kuželi je rem orkér Šturec a západne od neho aj východná fasáda Lodnej dielne (NKP).

Chránený pohľad 06 -  CHP 06: Pohľad západný z východnej hrany Sektoru 09 z parcely č. 9193/410 
zobrazuje  južnú  prístavnú  hranu južného bazéna s typickým  stavom  tohto  priestoru –  kotviacim i 
plavidlam i v zim nom  prístave v južnom  bazéne a severný breh južného bazéna prístavu. 

Chránený pohľad 08 -  CHP 08: Pohľad severovýchodný z lávky pre peších na Moste Hrdinov Dukly 
(Prístavnom  m oste) na západnú hranu Sektoru 09. Predm etom  zobrazenia je zástavba s budovam i 
prístavných skladov. Stredný z nich - Sklad prístavný č. 17 je pam iatkovým  objektom  NKP Prístav.

Chránený pohľad 09 -  CHP 09: Pohľad východný na breh severného bazéna s budovou prístavného 
skladu, koľajiskom  s prístavným i portálovým i žeriavm i č. 15 a č. 16 (hnuteľné NKP).

Chránený  pohľad  10  -  CHP  10:  Pohľad  južný  z Mosta  Hrdinov  Dukly  (Prístavného  m osta)  nad 
Sektorom  09 na vjazd plavidiel do prístavu.

C) Všeobecné  podmienky ochrany  územia  ochranného  pásma  NKP  Prístav  (okrem  vyššie 
uvedených všeobecných zásad

1)  Akákoľvek  stavebná  činnosť,  investičné  zám ery  v územ í  OPNKP,  úpravy,  obnovy,  hm otové 
prestavby  zasahujúce  do  exteriérov  existujúcich  objektov,  terénu  a  kom unikácií  situovaných  v 
ochrannom  pásm e podliehajú v zm ysle v zm ysle § 32 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pam iatkového 
fondu v znení neskorších predpisov záväzném u stanovisku Krajského pam iatkového úradu Bratislava 
(ďalej len „KPÚ“). Môžu byť vykonávané v súlade s § 29, § 30, § 32 ods. 11a 12 citovaného zákona.

2)  Súčasťou  pam iatkovej  ochrany  NKP  sú  aj  hnuteľné  a nehnuteľné  archeologické  nálezy, 
nachádzajúce  sa  v  územ í  OPNKP  (pozostatky  starších  konštrukcií  a hnuteľných  archeologických 
nálezov  –  predm etov  zachovaných  pod  zem ou).  V  lokalite  sa  dá  predpokladať  výskyt  iných 
archeologických  nálezov,  súvisiacich  s funkciou  prístavu,  prievozu  a  m ýta  (pozostatky  m ýtnic, 
kolových m ostov, pilótových základov obydlí a m lynov a riečnych náplavov.) Vzhľadom  na predpoklad 
zachovania archeologických nálezov v prípade plánovania zásahov do terénu je potrebné uskutočniť v 
predstihu archeologický výskum , ktorého výsledky je potrebné následne zohľadniť v návrhu obnovy 
objektov v územ í OPNKP v zm ysle ustanovenia § 36 pam iatkového zákona.

3) Stavebná činnosť súvisiaca so zem ným i prácam i m usí byť posúdená KPÚ, pretože je nevyhnutné 
vylúčiť zničenie potenciálnych archeologických nálezov a zabezpečiť ich vyhľadanie, dokum entáciu a 
ochranu podľa § 36 pam iatkového zákona. Krajský pam iatkový úrad m ôže rozhodnúť o povinnosti 
vykonať  archeologický  výskum  aj  na  m ieste  stavby,  ktoré  nie  je  evidovaným  archeologickým  
náleziskom  podľa  §  41  ods.  1  pam iatkového  zákona,  ak  sa  dôvodne  predpokladá  výskyt  
archeologických  nálezov.  KPÚ  zašle  rozhodnutie  o  povinnosti vykonať  archeologický  výskum   aj  
stavebném u  úradu  podľa  §  36  ods.  3  Pam iatkového  zákona.  V  prípade  archeologického  nálezu 
nálezca  alebo  osoba  zodpovedná  za  vykonávanie  prác  podľa  ustanovenia  §  40  ods.  2  a  3 
pam iatkového zákona oznám i nález KPÚ a nález ponechá bezo zm eny až do obhliadky KPÚ alebo ním  
poverenou odborne spôsobilou osobou.
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4) Rozhodnutiam  o um iestnení stavby v územ í ochranného pásm a  budú predchádzať overovacie  
štúdie v zm ysle ktorých sa následne budú riešiť všetky architektonické a urbanistické zám ery (najm ä 
súbor  stavieb,  novostavby,  dostavby  prieluk,  sadovnícke,  parkové  a   kom unikačné  úpravy)  ako 
kom paktné celky a prispôsobiť ich historickém u charakteru územ ia, sam ozrejm e, so zapojením  do 
organizm u  prostredia  tejto  m estskej  časti.  Vstupy  novej  architektúry  do  prostredia  ochranného 
pásm a  NKP  budú  rešpektovať  prevládajúci  spôsob  zástavby  (za  predpokladu,  že  pôjde  o bytové 
a adm inistratvne budovy budú ich fasády rešpektovať sm erovanie uličných čiar, odstup fasády od 
chodníka  tak,  aby  m ohlo  dôjsť  m edzi  fasádou  a chodníkom  k výsadbe  trávnatej  plochy  s nízkou 
zeleňou,  novú  zástavbu  pozem ku  v dotyku  s interiérom  ulice  bude  neprípustné  zastavať  plným , 
netransparentným  plotom .

5) Úprava zelene na celej ploche ochranného pásm a je súčasťou   prostredia alebo okolia NKP. Jej 
priebežná údržba a revitalizácia m usí  sm erovať k obnoveniu najm ä chránených pohľadov na NKP. 
Vzrastlá zeleň ich nesm ie zakrývať. Úpravu zelene v OP NKP je nutné riešiť po posúdení príslušným  
KPÚ.

Koľajové zvršky, ktoré sa nachádzajú v územ í OP NKP sú predm etom  ochrany vzhľadom  na to, že sú 
súčasťou prim árnej funkcie prístavu.

6) Na Prístavnej ulici  na južných hraniciach parciel č. 9186/45 a č. 21796/1 a na parcele č. 9186/63 
kadiaľ vedie severná OP nie je prípustné um iestnenie ani  inštalovanie reklam ných plôch s výnim kou 
tzv. hnedých tabúľ, ktoré označujú kultúrne ciele. To isté plat aj na západnej hranici územ ia OP NKP  
od  západného  vstupu  do  Prístavu  po  križovatku  Landererovej  a  Košickej,  ktorá  za  križovatkou 
s Košickou pokračuje  východným  sm erom  Prístavnou.

7) Pri vytváraní akýchkoľvek urbanistických návrhov v danej lokalite je nevyhnutné akceptovať vysokú 
urbanistickú a historickú hodnotu územ ia Prístavu. 
Pam iatkový  úrad  SR  uskutočnil  v lokalite  Zim ného  prístavu  revíziu  objektov  a technickej 
infraštruktúry prístavu, ktorej výsledkom  bolo vytipovanie objektov a ich vyhlásenie za NKP. Zistenia  
získané z tohto výskum u sa podľa § 7a ods.2 písm . d) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení  
neskorších predpisov  sú program om  ochrany kultúrneho a historického dedičstva, ktoré sa povinne 
používajú v územ noplánovacej činnosti.

D) Podmienky ochrany NKP a usmernenia  rozvoja prostredia v OP NKP

Pre lepšiu identifkáciu územ ia OP NKP boli vym edzené sektory opísané v texte a grafcky vym edzené 
v Mapovej prílohe 1. 

Z hľadiska záujm ov ochrany NKP, v súlade s ustanovením  § 18 pam iatkového zákona, ktorý v ods. 1 
vym edzuje ochranu a usm ernený rozvoj prostredia alebo okolia nehnuteľných kultúrnych pam iatok, 
sa vym edzujú nasledovné podm ienky:

1)  V záujme  ochrany  urbanistckej  štruktúry  územia  a hmotovo-priestorovej  sklady  OP,  m usia 
objem y prípadných nových stavieb pri západnej, východnej a severnej strane za hranam i obidvoch 
bazénov rešpektovať výšku existujúcich stavieb, konkrétne na východnej strane výšku budovy Skladu 
č. 17. Na severnej strane obdobne  výšku skladovej budovy. Na západe za lodným  výťahom  m usia  
prípadne nové budovy rešpektovať hm otové param etre – výšku, tvar strechy Lodnej diele. Takéto  
stavby m usia m ať rovnú strechu.

2) SEKTOR 01 Pohľad na fragm ent tohto územ ia je  chráneným  pohľadom  - CHP 02.  Predm etom  
ochrany bude zachovanie existujúceho stavu územ ia vrátane koľajiska, ako charakteristického prvku 
z hľadiska  dopravno-technického  prepojenia  m edzi  riekou  a skladm i  prístavu,  spolu 
s neprípustnosťou um iestnenia akéhokoľvek prvku či drobnej stavby, ktoré by m ohli narušiť CHP 02.

Pri uvažovanom  zriadení prístaviska pre osobnú dopravu v SEKTORE 01 nesm ie jeho vybudovanie 
(hlavne nástupišťa a výstupišťa cestujúcich) narušiť CHP 02.
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Je tu prípustné vybudovanie pokračovania nábrežnej prom enády, ktorá začína pod Starým  m ostom  a  
m ohla by perspektvne pokračovať v Sektore 01 a 04.

3) SEKTOR 02 Predm etom  ochrany sú šikm é nábrežné a prístavné hrany stredného m óla. Je nutné  
rešpektovať južnú a severnú hranu  brehu s funkciou prístaviska - ako  existujúce stavby v západnej 
a východnej časti tohto sektoru. Parcelu č. 9193/61 je prípustné zastavať stavbou, ktorá m á v  hm ote, 
výške  a  architektonickom  tvare  rešpektovať  budovu  skladu  stojacu  západne  v  tom to sektore  na  
parcele č. 9193/60.

4)  SEKTOR  03 Je  tu  nevyhnutné  zachovať  severný  a južný  bazén  bez  zm eny  funkcie  a využitia. 
Predm etom  ochrany je obraz územ ia sektoru s charakteristickým i plocham i vodných plôch južného 
a severného bazéna, ktoré sú pam iatkovým i objektm i NKP Prístav. Vyhlásením  južného a severného 
bazénu za NKP v rám ci NKP Prístavu m á celá plocha tohto sektoru zabezpečenú adekvátnu ochranu 
ako NKP podľa § 30, ods. 1 pam iatkového zákona.

Šikm é nábrežné a prístavné hrany, tvary a profly NKP je nevyhnutné rešpektovať. Ich obnovu riešiť 
obnovou zachovaných objem ov, nie novotvarm i.

5) Sektor 04 Ide o územ ie m edzi brehom  rieky a južnou hranou južného bazénu, ktoré je z hľadiska 
funkčného využitia Prístavu typickým  priestorom  Prístavu, v ktorom  sa bude rešpektovať zásada, že 
všetky investičné zám ery budú dotvárať a rešpektovať súčasný spôsob funkčného využitia. Prípadné 
dotvorenie  je  m ožné  tak,  aby  rešpektujúc  pam iatkové  hodnoty,  vytvorilo  atraktvne  podm ienky 
osobného prístavu.

Predm etom  ochrany je aj Dunajská nábrežná hrana s koľajiskom  pre portálové žeriavy a železničným i 
koľajam i  a ostatnou prístavnou výbavou pre kotvenie lodí, napr. prístavné dalby.

Je tu prípustné uvažovať o vytvorení prom enády predĺžením  existujúcej prom enády, napr. na m ieste 
zrušeného koľajiska tak, ako to býva bežné v prístavoch kde kotvia atraktvne lode, či člny.

Je nevyhnutné rešpektovať koľajové zvršky v tom to sektore, ktoré m ajú vlastné ochranné pásm o 
v zm ysle ustanovenia § 5 ods. 1 a ods. 3  zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zm ene a doplnení 
niektorých zákonov. Za predpokladu, že by osobitný predpis vylučoval výstavbu budov v ochrannom  
pásm e  koľajových  zvrškov,  je  nutné  to  rešpektovať.  V opačnom  prípade  m usí  byť  takýto  zám er 
výstavby  posúdený  KPÚ  Bratislava  (odporúča  sa  od  stavebníka  požadovať  vizualizáciu  takéhoto 
zám eru). To isté bude platiť aj v prípade obdobného ochranného pásm a koľajových zvrškov Sektoru 
08 a 09.

7) SEKTOR 06 Priestor od západnej strany lodného výťahu, na ktorom  je v súčasnosti vytiahnutý  
rem orkér Šturec, jeho celá plocha ako integrálna súčasť NKP – pam iatkový objekt – Lodný výťah až 
k parteru budovy lodnej dielne je nutné zachovať v súčasnom  stave v plnom  rozsahu. Predm etom  
ochrany je pam iatkový objekt Lodný výťah ako celok, vrátane jeho technologických súčast. 

Neprípustné sú akékoľvek zm eny, ktoré by spôsobili optické zm eny vo vním aní tohto priestoru, najm ä 
zásahy do šikm ej časti - zvážnice zvažujúcej sa k vode južného bazéna. Technologické opravy a údržbu 
je nutné vopred oznám iť KPÚ Bratislava. 

Plochu pam iatkového objektu nem ožno využívať na parkovanie áut.  S prihliadnutm  na charakter  
pam iatkového objektu Lodného výťahu v tom to sektore nie je prípustná výstavba novej budovy. 

Budovu na severnej strane sektoru na parcele č. 9204, súp. č. 4919 je m ožné nadstavať m ax. o dve  
podlažia s rovnou strechou.

Obnove pam iatkového objektu Lodnej  dielne na parcele č.  9201/2 m usí  predchádzať pam iatkový  
výskum  s návrhom  obnovy pam iatky. Lodnú dielňu je potrebné zachovať v jej výške, zachovaných 
objem och vrátane veľkosti okenných otvorov, tvaru okenných výplní a architektonickom  výraze. 

8) SEKTOR 07 Územ ie tohto sektoru je v súčasnosti zastavané  súborom  budov  pod názvom  Ryba. 
Správnem u  orgánu  bola  poskytnutá  štúdia  zástavby  v  tom to  sektore.  K  uvažovaném u  zám eru 
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stavebník  spoločnosť Sm art City Bridge  s. r. o. nedisponuje relevantným  rozhodnutm  o um iestnení 
stavby.  Ako  vlastník  nehnuteľnost v  tom to  sektore  je  stavebník  pre  správny  orgán  relevantným  
účastníkom  tohto konania. Za predpokladu, že spom ínané rozhodnutia od príslušných orgánov obce 
získa, bude uvažovaný zám er usm ernený podm ienkam i z hľadiska záujm ov ochrany pam iatok v  územ í 
OP nasledovne:

- Nová zástavba v nárožnej situácii Košickej a Prístavnej, na parcelách č. 9206/3, č. 9206/17, prípadne  
na parcele č. 9206/4 bude architektonizovaná tak, aby sa od seba odlišovali soklová časť, stredná časť  
fasády a atika. V polohe odporúčania ponechávam e uplatnenie princípov rytm u v kom pozícii uličných  
fasád; západovýchodná uličná čiara budovy v nárožnej situácii na Prístavnej ulici bude rešpektovať  
severnú uličnú čiaru budovy Landererova 12. Podobne aj výška budovy (strešnej - korunnej rím sy)  
bude rešpektovať výšku vyššej hm oty na atike budovy Landererova 12, ktorá je 58,5 m .

- Z dôvodov kontinuity a prihláseniu sa k architektonických hodnotám  pam iatkového objektu v OP 
napr.  Dom  lodníkov,  odporúčam e  citovať  architektonický  detail  -  napr.  architektonický  útvar  na  
streche  tohto  pam iatkového  objektu.  Neurčujem e,  čo  presne  citovať,  poukazujem e  na  princíp  
architektonickej citácie identifkovanej architektonickej pam iatkovej hodnoty.

- Zástavba pozdĺž uličnej čiary, ktorá je identická so západnou hranicou Sektoru 07 m edzi Pribinovou 
a križovatkou Landererovej v predĺžení Prístavnej a Košickej ulice bude rešpektovať princíp gradácie 
od najvyššej stavby, s ktorou sa uvažuje na severozápadnom  nároží Sektoru 07 (58,5 m ), po najnižšie  
budovy na juhu spom ínanej uličnej čiary sm erom  k Dunaju tak,  aby rešpektovali výšku zástavby v 
Sektore 06 - Lodnej dielne a Budovu Prečerpávacej stanice v Sektore 01.

- Nová zástavba v sektore bude klesať od najvyššieho bodu - budovy  na severozápadnom  nároží  
Sektoru 07 (58,5m ) do vnútra ochranného pásm a všetkým i sm erm i,

-  Pre účely overenia tohto spôsobu zástavby a rešpektovania pam iatkových hodnôt NKP Prístavu 
požadujem e vypracovať urbanistickú štúdiu.

9) SEKTOR 08 Rešpektovať a zachovať charakter územ ia, koľajových zvrškov, kom unikácií a zelene. 
Zástavbu v tom to sektore vopred nevylučujem e, ale pristúpiť k zástavbe v tom to sektore m ožno len  
na základe overovacích štúdií, ktoré budú v súlade s územ noplánovacou dokum entáciu zóny, ktorú  
m usí príslušný orgán územ ného plánovania vopred obstarať. 

-  Z  vnútornej  strany  protipovodňového  m úriku  pozdĺž  Prístavnej  bude  m ožné  za  predpokladu 
splnenia vyššie uvedených podm ienok, pokiaľ iný zákon neustanovuje opak, postaviť vo východnej 
časti tohto sektoru  budovy nie  vyššie  ako 7  NP  s  rovnou strechou.  Z  hľadiska  záujm ov  ochrany  
pam iatkového fondu bude nová architektúra  prípustná výlučne na základe posúdenia  overovacej  
štúdie príslušným  KPU.

-  Úvahu m esta  Bratislavy  o  sm erovaní  prím estskej  koľajovej  dopravy  cez  toto  územ ie  refektuje 
správy orgán v tom to rozhodnut, ale jej  riešenie podm ieňuje urbanisticko-dopravnou overovacou 
štúdiou aby sa preukázalo, že nebude v kolízii s koľajovou dopravou Prístavu.

10) SEKTOR 09 Zachovať charakter tohto územ ia, rešpektovať koľajové zvršky,  sieť kom unikácií a 
zelené plochy, rešpektovať Prístavný sklad č. 17 ako historickú dom inantu. 

- V bezprostrednej blízkosti Prístavného skladu č. 17 sú stanovené viaceré chránené pohľady (CHP 01,  
CHP 06 a CHP 08). Akákoľvek výstavba v blízkosti tohto skladu ako aj nábrežia bazéna nesm ie byť  
vyššia sam otná budova skladu. 

- V prípade časti sektoru pri ulici zástavbu nevylučujem e, ale nesm ie byť vyššia ako Prístavný sklad č.  
17.

- Obnove pam iatkového objektu Prístavného skladu č. 17 č. ÚZPF 828/5 je NKP m usí predchádzať 
pam iatkový výskum .
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11) Je neprípustné do chránených pohľadov, v ktorých je dom inantná národná kultúrna pam iatka, 
resp. pam iatkový objekt ako napr.: Dom  lodníkov či Lodná dielňa um iestňovať voľne stojace reklam y 
alebo reklam né plochy na fasádach budov a plotoch.

12) Po nadobudnut právoplatnosti Rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásm a je orgán územ ného  
plánovania povinný v lehote do 18 m esiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia povinná  
zakresliť hranicu územ ia ochranného pásm a do príslušnej územ noplánovacej dokum entácie. 

Odporúčania:
1)  Vypracovať územ ný plán zóny Prístav,  pretože -  obec, ako orgán územ nej sam osprávy, utvára 
podm ienky  na  zachovanie,  ochranu,  obnovu  a  využívanie  pam iatkového  fondu  na  územ í  obce. 
Správny orgán vním a obstaranie územ ného plánu zóny Prístav za strategický rozvojový dokum ent a 
považuje ho aj za optim álny spôsob ochrany NKP v územ í ochranného pásm a a pripravenosť územ ia 
na m ožnú výstavbu. Vypracovanie územ ného plánu zóny um ožní spresniť územ ný plán m esta v danej 
lokalite a refektovať tak udržateľný rozvoj a pam iatkové hodnoty NKP a podm ienky ochrany územ ia 
OP  NKP.  Navyše  pôjde  o záväzný  dokum ent,  ktorý  sa  bude  verejne  prejednávať,  na  rozdiel  od 
architektonických štúdií.

2) Následné vypracovania urbanistických štúdií odporúčam e obstarať form ou súťaže. Podklady pre 
súťaž však m usia veľm i jasne defnovať požiadavky pre danú lokalitu vrátane pam iatkových hodnôt 
tak,  aby  boli  z procesu  hodnotenia  vylúčené  všetky  zásahy  znehodnocujúce  alebo  popierajúce 
identitu, vrátane súčasného funkčného využitia územ ia prístavu.  Správny orgán nevylučuje m ožnosť 
takých hm otovo-priestorových zm ien v Sektoroch 02 a 08, ktoré budú funkčne previazané s funkciou 
prístavu a budú rešpektovať podm ienky ochrany v týchto sektorov. 

3)  Z  pohľadu pam iatkovej  ochrany sú  akceptovateľné aj  všetky  tri  spôsoby navrhnuté m iestnym  
úradom  – územ ný plán zóny, profesionálne vypracovaná urbanistická štúdia aj štúdie vypracované  
študentm i a vedecké štúdie doktorandm i FA STU alebo iným i odborníkm i, ktoré m ôžu poslúžiť na  
obohatenie názorov o územ í, ale nenahradia územ noplánovaciu dokum entáciu zóny prístavu.

4)  Rešpektovať  podm ienky  ochrany aj  v prípade zm eny strategických  plánov Slovenskej  republiky 
v otázke fungovania nákladného prístavu v Bratislave. 

5) Doplnkovú funkciu prístavu by m ali tvoriť zariadenia pre kultúru, napr. Múzeum  lodnej dopravy, 
rekreáciu  a šport,  zeleň  celom estského  význam u  a kultúrne  zariadenia  s doplnkovou  občianskou 
vybavenosťou, ktorá bude rešpektovať hm otovo-priestorové riešenie existujúcich NKP, najm ä svojou 
architektonickou štruktúrou a výškovým  usporiadaním .
6)  Venovať  pozornosť  zhodnoteniu  celého územ ia  OP predovšetkým  z  hľadiska  posilnenia  vyššie 
uvedených  pam iatkových  hodnôt.  Exteriéry  priestorov,  ktoré  sú  v bezprostrednej  blízkosti 
uvažovanej prom enády vhodne upraviť.

7) Označiť v Prístave každú NKP a jej objekty  unifkovaným  názvom  pam iatky.

O d ô v o d n e n i e :

1. Ochranné pásm o NKP sa vyhlasuje Pam iatkový úrad SR podľa § 18 ods. 2 pam iatkového zákona na  
základe  stanoviska  obce  rozhodnutm ,  v ktorom  vym edzí  jeho  územ ie  a podm ienky  ochrany. 
Vyhlásením  OP NKP sleduje správny orgán cieľ, ktorým  je – usm ernenie ochrany prostredia alebo 
okolia NKP, usm ernenia pre m ožný  stavebný  a urbanistický vývoj dotknutého územ ia tak, aby sa 
nižšie opísané pam iatkové hodnoty NKP Prístavu s jeho pam iatkovým i objektm i a ich okolia, v prvom  
rade chránené pohľady na NKP, v budúcnosti v m axim álne m ožnej m iere zachovali a boli chránené 
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v súlade s Ústavou SR a pam iatkovým  zákonom . Cieľom  vyhlásenia OP NKP je zabrániť prípadném u 
rušivém u pôsobeniu investičných zám erov v územ í OP NKP, prestavieb, nadstavieb a vertikálnych 
prvkov v chránených pohľadoch (kandelábre, trakčné stĺpy a iné nosiče el. vedenia. Osobitný význam  
m ajú chránené i diaľkové pohľady najm ä z vyznačených m iest na Mapovej prílohe 1 k rozhodnutiu. 
Inform atvno-inštruktvny charakter m ajú pohľady na fragm enty územ ia OP NKP. Vym edzenie územ ia 
s form uláciam i podm ienok ochrany týchto NKP m ajú obci - m estskej časti Bratislava – Ružinov i  Hl. 
m estu SR Bratislave poskytnúť pom oc špecializovaného orgánu štátnej správy – Pam iatkového úradu 
SR  pri  územ noplánovacej  činnosti obce  a  povoľovacej  praxi  stavebných  úradov.  správny  orgán  
vyžaduje, aby sa daném u územ iu venovala pozornosť najm ä rešpektovaním  usm ernení, ktoré vyplynú 
z tohto rozhodnutia. To znam ená , že pri posudzovaní investičných zám erov a zásahov do prostredia 
OP  NKP  bude  rešpektovaný  význam  pam iatkových  hodnôt  prezentovaných  v  hodnotách  obrazu 
jednotlivých  sektorov  územ ia  s pam iatkovým i  objektm i  NKP  Prístavu  so  špecifckou  funkčnou 
náplňou.  V  územ í  OP  sa  nachádzajú  aj  hnuteľné  NKP:  Žeriavy č.  ÚZPF  12573/1-2  -  (prístavné 
portálové č. 15 a č. 16)  a  Remorkér  Šturec č.  ÚZPF  12072/1, ktoré sú integrálnou súčasťou územ ia 
OPNKP a ich ochranu je nevyhnutné zabezpečiť.

Pokiaľ  sa  v texte  tohto  rozhodnutia  vyskytujú  odvolávky  na   obrázok,  m á  sa  za  to,  že  ide 
o fotografckú dokum entáciu v dokum ente – Návrhu na vyhlásenie OP NKP, ktorý je súčasťou spisu.

2. Pamiatkové hodnoty NKP

Bratislavský  prístav  na  Dunaji  v m estskej  časti Bratislava  –  Ružinov  je  výnim očným  areálom  a  
charakteristickým  dopravným  celkom , ktorý si zachováva svoju autenticitu a integritu form y i funkcie 
a zároveň je dokladom  architektonického a urbanistického vývoja Bratislavy a dobových technických 
riešení. Zachovali sa tu NKP ako dôkaz na tieto hodnoty územ ia.

Urbanistcká hodnota - Z urbanistického hľadiska tvoria najväčšie plochy územ ia - bazény prístavu a 
prístav  sam otný  výrazný  dopravný  uzol  v  centrálnej  polohe  m esta.  Poloha  a orientácia  bazénov, 
najm ä toho južného je už viac ako sto rokov vizuálne prepojená s najvýznam nejším i  historickým i 
dom inantam i Bratislavy.  Križuje  sa tu diaľnica s  železničnou traťou a prístavným  prekladiskom . V 
obraze m esta a prístavu zvlášť m á sam otná rieka Dunaj zásadnú kom pozičnú hodnotu. Okrem  nej je 
tiež význam ným  dopravným  ťahom  tak ako sm erom  západným  na Viedeň, tak aj sm erom  východným  
až juhovýchodným  na Budapešť. Zachovanie tohto prepojenia vždy m alo a m á veľký význam  aj do 
budúcnosti.  Existencia  prístavu  ovplyvňovala,  m odifkovala  a  regulovala  toto  rozsiahle  územ ie  a 
dunajské nábrežie. Vodná plocha v centre m esta zároveň zlepšuje kvalitu životného prostredia a v  
budúcnosti m ôže tvoriť aj význam ný rekreačno-kultúrny bod v m este. Z pohľadu od Petržalky, alebo z 
hladiny  Dunaja,  je  silueta  prístavu  (žeriavy,  sklady,  plochy  bazénov)  v  pozadí  s  Karpatm i  
charakteristická pre Bratislavu rovnako ako bratislavský hradný vrch alebo veža Dóm u sv. Martina.  
Bez prístavu by Bratislava stratila veľkú časť svojej identity.

Urbanisticky vyniká Sklad č. 17 svojou ústrednou polohou na východnom  nábreží. Dvom i podlažiam i a 
centrálnou  polohou  tvorí  centrálny  bod  v  urbanistickom  rozložení  areálu.  Bratislavský  prístav  je 
v rám ci Slovenska výnim očným  dopravným  celkom  a dodnes si  v  ňom  niektoré objekty zachovali  
autentickú podobu. Napriek nepretržitej prevádzke, prestavbám  i zániku niektorých objektov sa areál 
zachoval v pôvodnom  rozsahu s pam iatkovo hodnotným i objektm i a s pôvodným  funkčným  využitm . 
Základný rozvrh členenia areálu je sledovateľný a rozlíšiteľný dodnes.

Dielňu a jej  význam  treba chápať v širšom  kontexte bratislavského prístavu, ktorý je význam ným  
m iestom ,  vďaka  ktorém u  Slovensko  obchodovalo  s  rozličným  tovarom  a  vytváralo  kontakty  so 
zahraničím . Vďaka prístavu sa zregulovalo toto rozsiahle územ ie a vybudovalo dunajské nábrežie.  
Lodný  výťah  bol  a  stále  je  podstatnou časťou  bratislavského prístavu,  keďže  jeho  funkciou  bolo 
vyzdvihovať lode na breh pri ich oprave a údržbe. Pozoruhodný je fakt, že napriek 2. sv. vojne a  
bom bardovaniu,  ostal  nepoškodený  a  zachoval  si  svoju  funkčnosť  dodnes.  Jej  urbanisticko-
architektonickú hodnotu m ožno vním ať v Chránenom  pohľade 06.
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Architektonická  hodnota -  objekty  prístavných  bazénov,  budov  skladov,  žeriavov,  lodnej  dielne 
a ostatných NKP  sa do súčasnosti zachovali s m alým i zm enam i v podobe, ktorú získali pri výstavbe na 
prelom e 19. a 20.storočia. Reprezentujú stavebno-historický vývoj prekladacích a iných zariadení v 
riečnej doprave. Od výstavby na jednotlivých objektoch prebehli len utilitárne len zm eny, napr. pri 
bazénoch pozostávajúce zo zm eny niektorých prístavných hrán, obkladov, kotviacich prvkov, schodov 
a rebríkov. Objekty bazénov sa zachovali v pôvodnom  pôdorysnom  riešení s rozoznateľným i novším i 
úpravam i.  Na  prístavných  bazénoch  a ostatných  NKP  je  jasne  viditeľný  vývoj  v  stavebných  aj 
technologických postupoch pri vodných stavbách.
Objekt skladu číslo 17 je hodnotným  dokladom  vývoja architektúry hospodárskych stavieb a súčasťou  
historického  stavebného  fondu  areálu  zim ného  prístavu.  Zostala  zachovaná  hm ota  stavby  a  jej  
zakom ponovanie  v  urbanizm e,  základné  členenie  fasády  a  čiastočne  tektonické  členenia  fasády 
lizénam i a rím sam i, zvýrazňujúcim i konštrukčný systém  objektu. Za hodnotné na objekte považujem e 
hm otovo-priestorový  výraz,  zachovanú  historickú  dispozíciu  objektu,  vertikálne  a  horizontálne 
konštrukcie, jestvujúce architektonické prvky interiéru a exteriéru a členenie fasády. Sklad vznikol v 
období vzostupu funkcionalistickej architektúry,  čo dokladá jeho hm otová koncepcia,  idea čistých 
foriem ,  bez  snahy  vytvoriť  dojem  aplikovaním  dekóru,  aký  bol  charakteristický  pre  priem yselnú 
architektúru v prístave ešte v 20. rokoch. 20. storočia. Estetické ctenie architekta bolo pretavené do 
znázornenia funkčných prvkov stavby – okien a dverí, kde nasledoval jednoduchosť v ich tvarovom  
riešení. Okná m ajú tvar pásu - obdĺžnika, ale aj kruhu – akcentujúc sym etriu hlavnej fasády objektu.  
Kruhové okná sú jedným  z tradičných znakov funkcionalistickej architektúry (nazývané aj nautické) v 
lokalite  prístavu  priam o  nadväzujú  na  lodnícku  tradíciu.  Využitie  železobetónového  skeletu  ako 
nosnej kostry stavby bolo výhodou v porovnaní s predošlým i tehlovým i stavbam i skladov v prístave. 
Skelet um ožnil úsporu plochy, pretože železobetónová kostra s výplňou z tehlového m uriva zaberá o  
8  až  16%  m enej  pôdorysnej  plochy  než  budova  postavená  z  tehál.  Rovnako  použitie  hríbových  
stropov m alo priaznivý vplyv na zníženie konštrukčnej výšky podlažia pri m ožnosti plného využitia  
priestoru  až  k  železobetónovej  stropnej  doske.  Systém  hríbových  stĺpov  (v  Európe  presadený  R.  
Maillartom ) bol alternatvou konštrukcie zloženej zo stĺpov, na ktoré dosadali prievlaky so systém om  
nosníkm i.  Práve  hríbové  stĺpy  s  plochým i  stropm i  zjednodušili  celú  konštrukciu,  a  zároveň  boli 
odolnejším i voči tlaku. V prípade skladu aplikovanie tejto konštrukcie vyhovelo požiadavke získať čo 
najviac priestoru pre skladovanie.

Lodná dielňa je reprezentantom  priem yselnej architektúry halového typu zo 40. rokov 20. storočia,  
kedy sa už naplno pri  konštrukciách používal železobetón. Vďaka tom u  m ohol vzniknúť rozľahlý, 
nečlenený priestor s dostatočným  osvetlením  po oboch stranách dlhších fasád, kde sa opravovali  
lodné  diely.  Sú  pokračovateľom  vo  vývoji  hál  zo  začiatku  20.  storočia  a  vo  svojom  základe  aj 
pokračovateľom  stavieb stodôl a kôlní. Železobetón bol pevným , ohňovzdorným  m ateriálom , vďaka 
čom u bol v interiéri upevnený m ostový žeriav potrebný pre prácu s dielam i. Zároveň jeho trvácnosť  
dokazuje aj zachovanie základnej nosnej konštrukcie dielní po bom bardovaní v júni 1944.

Technická  hodnota  -  bratislavský  prístav  je  m im oriadne  technicky  zaujím avý  a  hodnotný  objekt. 
Konštrukčne sa stavitelia m useli potýkať s niekoľkým i špecifckým i problém am i pri výstavbe - ako je  
budovanie  hrádzí  na  nestabilnom  podloží  dunajských  náplavov,  prehradenie  a  preloženie  koryta  
Novozám ockého ram ena, zjednotenie dunajskej  nábrežnej hrany priebežnou hrádzou po zasypaní 
priestorov  m edzi  naplaveným i  ostrovčekm i,  vysokou  hladinou  podzem nej  vody  a  prácou  pod 
hladinou  vody.  Stavebné  práce  pri  výstavbe  prístavných  bazénov,  hrádzí  a  plató  realizovala  
spoločnosť vedená staviteľom  Eugenom  J. Kisom . Eugen J. Kis bol najskôr činný v štátnej službe ako 
diplom ovaný  inžinier  a  neskôr  sa  začal  venovať  stavebném u  podnikaniu.  Ako  sam ostatne  činný 
podnikateľ staval v Uhorsku viaceré m osty, napríklad „Rim a-Brücke“ pri Miškovci v Gem erskej župe,  
alebo  „Theiß-Fundations-Brücke“  pri  Vásáros-Nam ény  v  Berežskej  župe.  Pod  jeho  vedením  bola 
postavená druhá koľaj m edzi Miškovcom  a Hatvanom . Ďalej staval vo vlastnej réžií lokálnu trať m edzi  
Stoličný  Belehrad  –  Sárbogárd  a  vovedenie  Rákošského  potoka  do  jazera   Budapeštianskeho 
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m estského lesa, čo dosiahol položením  betónového kanálu. Kis bol zručný a zbehlý technik, ktorý 
svoje technické schopnosti a vedom osti opakovane predviedol na vynikajúcej úrovni.
Ďalšiu sériu technických riešení si vyžiadalo zdokonalenie vjazdu do prístavu zvýšením  ostrohu v úst  
prístavu a vybudovanie výhonu. Tieto úpravy sa realizovali po návrhu prof. Sm rčka a m ali za následok  
zníženie  zanášania  prístavných  bazénov.  Profesor  Antonín  Sm rček  bol  český  stavebný  inžinier  a 
odborník  v  odbore  vodného  staviteľstva.  V  rokoch  1885-1888  bol  asistentom  ústavu  vodného 
hospodárstva a stavby tunelov u prof. Petrlíka. Potom  do roku 1903 bol šéfnžinierom  stavebnej frm y  
A.  Lanna v Prahe.  Od roku 1902 až do roku 1930 pôsobil  ako profesor  vodného staviteľstva  na  
brnenskej technike. Zabezpečoval Karlov m ost po veľkej povodni roku 1890. U frm y A. Lanna bol  
vedúcim  oddelenia, ktoré navrhlo a realizovalo plavebné stupne na Vltave pod Prahou aj na Labi.  
Podieľal sa na realizácii dunajsko-vltavsko-labského prieplavu, navrhol a realizoval Libeňský prístav, 
Karlínský prístav a z časti i Holešovický prístav v Prahe, päť vltavských vzdúvadiel od Troje po Vraňany 
a tiež desaťkilom etrový kanál Vraňany-Hoíín. Spracoval niekoľko variant aj detailov prieplavu Dunaj-
Odra, navrhol úpravu Dunaja v Železných vrátach, spracoval projekt zlepšenia plavebných podm ienok 
na Dunaji od Bratislavy po Genüye a m noho ďalších vodohospodárskych zám erov. Zastupoval ČSR v 
Medzinárodnej dunajskej kom isii, bol nositeľom  rytierskeho kom andérského rádu Polonia restituta 
od januára 1931. Jeho zásluhou bolo vybudované prvé vodohospodárske laboratórium  v Rakúsko-
Uhorskej  m onarchii  (1914-1917),  ktorá  podľa  jeho  vyjadrenia  „...slouží  k  vědeckému  bádání  o  
fyzikálních vlivech vody, zejména jejího vlivu na konstrukce vodní i na řečiště, tak i výchovně k poučení  
mladých  inženýrů“.  V  brnianskom  laboratóriu  realizoval  niekoľko  pokusov  so  zanášaním  
bratislavského prístavu a navrhol pre prístav niekoľko technických vylepšení.

Staviteľom  a projektantom  skladu číslo 17 bola spoločnosť Dr. Ing. Karel Skorkovský, čo je doložené 
pôvodnou  projektovou  dokum entáciou.  Táto  frm a  bola  jednou  zm ála,  ktorá  si  získala  výborné 
renom é na územ í celej republiky. Inžinier Karel Skorkovský založil svoju spoločnosť so špecializáciou 
na železobetónové stavby v roku 1911. O rok neskôr frm a Pražská stavební a betonáíská společnost  
(neskôr frm a Dr. Ing. Karel Skorkovský) začala budovať železobetónové stropy v pražských dom och.  
Po  skončení  prvej  svetovej  vojny  frm a  postupne  expandovala  a  v  roku  1923  m ala  už  vlastné 
sam ostatné závody v Brne a Bratislave. Podieľala sa na výstavbe m nohých budov, m edzi najznám ejšie  
patrí pražská Adria, palác poštovní spoíitelny a Veletržní palác. Spoločnosť sa postupne stala jednou z  
najväčších  stavebných  friem  prvej  republiky.  Keď  bola  v  roku  1924  začatá  stavba  pražského 
Libeňského m ostu, realizácia bola zverená frm e Ing. Hlava a Dr. Kratochvíl  a frm m Dr. Ing. Karel  
Skorkovský.  V tej  dobe bol  u Skorkovského stále zam estnaný Stanislav Bechynm, ktorý je  dodnes 
považovaný  za  jedného  z  najlepších  statikov.  Karel  Skorkovský  sa  v  tridsiatych  rokoch  výrazne 
podieľal  na  výstavbe opevnení  pozdĺž  československých hraníc.  Jeho frm a potom  behom  druhej  
polovice tridsiatych rokov postavila niekoľko delostreleckých tvrdzí  zrubov a pevnostných línií.  Do 
okupácie českého územ ia nem eckou ríšou sa však podarilo postaviť len časť opevnenia. V roku 1939 
získala frm a objednávku na stavbu najväčšieho oblúkového diaľničného m osta u Senohrab. V roku 
1948 bola frm a Dr.  Ing.  Karel  Skorkovský znárodnená a neskôr zaradená do národného podniku  
Československé stavební závody ako divízia Stavobet. 
Lodná dielňa aj lodný výťah m ajú zachované technické prvky, v prípade lodného výťahu dodnes plne 
funkčné.  Obe  časti ako  lodný  výťah,  tak  m ostový  žeriav  v  dielni,  spolu  funkčne  súvisia  a  tvoria  
neoddeliteľný celok.

Historická  a  spoločenská  hodnota  -  Objekty  prístavných  bazénov  predstavujú  hm otné  doklady 
dokum entujúce vývoj  dopravy a obchodu v Bratislave.  Rozvoj  prístavu zásadne vplýval  na  rozvoj  
širšieho  regiónu  Bratislavy  a vzniku  novej  priem yselnej  zóny  na  Mlynských  nivách.  Po  vzniku 
Československa sa stal bratislavský prístav strategickým  bodom  um ožňujúcim  zásobovanie republiky 
surovinam i a  export  výrobkov do zahraničia.  Zvýšil  sa  podiel  prekladaných surovín  aj  robotníkov 
pracujúcich v lodnej doprave. Prístav predstavuje posledný kom paktne zachovaný technický areál v  
priem yselnej zóne Mlynské nivy.
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Sklad 17 predstavuje hm otný doklad dokum entujúci vývoj dopravy a obchodu v Bratislave. Rozvoj 
prístavu zásadne vplýval na rozvoj širšieho regiónu Bratislavy a vzniku novej priem yselnej zóny na 
Mlynských  nivách.  Po  vzniku  Československa  sa  stal  bratislavský  prístav  strategickým  bodom  
um ožňujúcim  zásobovanie republiky surovinam i a export  výrobkov do zahraničia.  Zvýšil  sa podiel  
prekladaných  surovín  aj  robotníkov  pracujúcich  v  lodnej  doprave.  Zim ný  prístav  je  posledným  
kom paktne zachovaný technický areál v priem yselnej zóne Mlynské nivy. Ako verejný/tranzitný sklad  
objekt číslo 17 zároveň zvyšoval prestž a vybavenosť bratislavského prístavu na úroveň ostatných 
m edzinárodných dunajských prístavov.

Lodná dielňa s výťahom  sú súčasťou rozsiahleho areálu bratislavského prístavu, tzv. starej lodenice,  
dnes už značne zredukovaného, v rám ci ktorého reprezentujú tretiu vývojovú etapu, ktorá bola snáď 
najaktvnejšou  stavebnou  etapou  v  jeho  vývoji.  Hoci  v  tom  čase  prebiehala  2.  svetová  vojna,  v  
prístave  vládol  činný  stavebný  ruch.  Rozvoj  priem yslu  Československa  bol  príznačný  už  pre 
m edzivojnové obdobie, a následne napredoval aj po vzniku Slovenského štátu. Výťah bol dôležitou 
súčasťou lodenice, pričom  práve v zim nom  období sa často vykonávali údržby lodí, ktoré zim ovali v  
prístave.
V posledných rokoch bola práve na ploche Lodného výťahu vykonávaná obnova hnuteľnej NPP č. 
ÚZPF12072/1 - dvojm otorového vlečného riečneho rem orkéra Šturec, ktorý „ je cenným a ojedinelým  
objektom svojho druhu,  nakoľko ide  o jedinú historickú loď na Slovensku,  s  bohatou a pohnutou  
históriou.  Dnes  už  praktcky  existuje  snáď  ako  jediné  vhodné  plavidlo,  ktoré  by  mohlo  plniť  
celospoločenskú  funkciu  lodného  múzea  na  Slovensku.  Jeho  záchranou  a  vykonaním  potrebných  
konzervačných  prác  Slovensko získalo  jedinečnú  atrakciu  v  podobe nielen  vzácneho zachovaného  
technického exponátu,  významného  aj  z  hľadiska  historického,  ale  aj  zaujímavého  a  príťažlivého  
objektu, slúžiaceho na prezentovanie expozícií, zameraných predovšetkým na dejiny lodnej dopravy  
na Slovensku.“

Na vlečkovej trati na severnej hrane severného bazénu stoja dve hnuteľné NKP č. ÚZPF 12573/1-2 - 
portálové  žeriavy,  ktoré  vytvárajú  atraktvne vizuálne doplnky  panorám y prístavu a  v  spojení  so 
skladovým  objektom  dokladajú funkčné súvislosti v areáli prístavu. Ide o najstaršie zachované žeriavy 
v bratislavskom  prístave, ktoré sa nachádzajú pred skladom  číslo 14. Prístavné žeriavy č. 15 a 16 sú 
hm otným  dokladom  funkcie  zim ného  prístavu  ako  obchodného  prístavu.  Dokladajú  zachovanú 
technologickú  náväznosť  prístavný  bazén  -  prekladacie  zariadenie  -  sklad/vagón.  Sú  najstarším i  
identifkovaným i  prekladacím i  zariadeniam i  v  bratislavskom  prístave.  Žeriavy  spoluvytvárajú 
atm osféru a charakteristický obraz prístavu. Sú dom inantným  prvkom  v panorám e prístavnej hrany. 
To bol dôvod ich zaradenie m edzi chránené pohľady v OP NKP ako CHP 09.

1. Účel a cieľ vyhlásenia ochranného pásma

Účelom vym edzenia ochranného pásm a je zabezpečenie ochrany NKP a usm ernený rozvoj prostredia 
alebo  okolia  nehnuteľných  NKP  prístavu  v štruktúre,  v  ktorej  sa  NKP  a ich  pam iatkové  objekty 
nachádzajú; ďalej získanie odborného podkladu pre sform ulovanie regulačného nástroja, v intenciách 
§ 18 ods. 1) pam iatkového zákona na uplatnenie cieľavedom ej ochrany pam iatkových hodnôt ku 
ktorým  patria  okrem  iného  aj  pam iatkové  hodnoty  urbanistické.  Pripom ínam e  však,  že  po 
nadobudnut právoplatnosti rozhodnutia o  vyhlásení OP NKP budú platné tu stanovené podm ienky 
ochrany, vrátane všeobecných, týkajúce sa investičných zám erov v územ í ochranného pásm a NKP 
ako aj zám erov iných činnost, úprav, obnovy, hm otových prestavieb, nadstavieb, vstavieb a stavieb,  
ktoré  by  m ohli   pohľadovo  zasahovať  do  exteriérov  existujúcich  objektov,  terénu  a  kom unikácií  
situovaných  v ochrannom  pásm e.  Tieto  budú  podliehať  záväzném u  stanovisku  KPÚ  Bratislava  v 
zm ysle § 32 pam iatkového zákona. 

S prihliadnutm  na význam  zachovaných, a v tejto časti m esta už jedinečných architektúr v Prístave, je 
zrejm á  potreba  zabezpečenia  ich  ochrany.  Vyhlásením  ochranného  pásm a  štát  rieši  aj  ochranu 
prostredia  pam iatok  a  zároveň  sa  zabezpečuje  ochrana  prípadných  archeologických  nálezov  a 
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nálezových situácií. Návrh vym edzenia OP NKP — Prístav evidovaný v  pod č. ÚZPF 828/2-6 a Stanica 
prečerpávacia č. ÚZPF 11763/1-2, ako je uvedené na strane 1 tohto rozhodnutia, vyplýva z vyššie  
uvedených dôvodov,  ktoré  treba chápať ako verejný  záujem  v súlade s  ustanovením  § 1,  ods.  2 
pam iatkového zákona.

Cieľom vyhlásenia ochranného pásm a je najm ä účinná ochrana národných kultúrnych pam iatok a ich 
prostredia.  Predkladaný  dokum ent  vytvára  podm ienky  na  zachovanie  a  ochranu  pam iatkových 
hodnôt  a  prim eraného  urbanisticko-architektonického  usporiadania  stavebných  hm ôt.  V záujm e 
ochrany  NKP  sa  vym edzujú  podm ienky  činnosti v  predm etnom  územ í,  ktoré  po  nadobudnut 
právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení OP NKP bude uplatňovať územ ne príslušný KPÚ v súčinnosti 
s obstarávateľm i  územ noplánovacej  dokum entácie,  t.  j.  Mesto  Bratislava  a m estskou  časťou 
Bratislava  –  Ružinov,  pre  ktorých  bude  tento  dokum ent  program om  ochrany  kultúrneho 
a historického dedičstva podľa § 7a ods. 2 písm . d)  Zákona č. 50/1976 Zb. o  územ nom  plánovaní 
a stavebnom  poriadku  v znení  neskorších  doplnkov  podkladom  v procese  prípravy  a realizácie 
územ noplánovacej dokum entácie obce.

Pam iatkový úrad Slovenskej republiky už pri vyhlasovaní objektov v areáli Zim ného prístavu za NKP 
deklaroval, že po ich vyhlásení dôjde k vypracovaniu ochranného pásm a. 

Vyhlásenie OP NKP predstavuje výkon verejného záujm u na ochrane pam iatkového fondu podľa § 1 
ods. 2 pam iatkového zákona. Návrh treba vním ať ako účasť orgánu špecializovanej štátnej správy na 
procese ochrany kultúrneho dedičstva a tvorby životného prostredia obce, pretože práve obec podľa 
§ 14 ods. 1 citovaného zákona utvára všetky podm ienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a 
využívanie pam iatkového fondu na územ í obce.

2. Správne konanie vo veci vyhlásenia OP NKP
Návrh na vyhlásenie OP NKP v územ í prístavu je výsledkom  úlohy, ktorú Pam iatkovém u úradu SR 
zverilo  Ministerstvo  kultúry  Slovenskej  republiky  (ďalej  len  „MK  SR“).  V roku  2007  poverilo 
Pam iatkový  úrad  SR  venovať  sa  problem atike  industriálneho  kultúrneho  dedičstva  (list  č.  MK 
2638/2007-51/7708  z 15.05.2007).  Cieľom  bolo  spracovanie  kom plexnej  analýzy  a vyhodnotenie 
industriálnej architektúry na územ í Slovenska s cieľom  vytipovať budovy, areály na vyhlásenie za NKP 
s ohľadom  na  význam né  architektonické,  historické,  typologické,  technologické  prípadne  iné 
pam iatkové hodnoty a spracovať návrhy na vyhlásenie veci za kultúrnu pam iatku. V širšom  kontexte 
úloha súvisela aj s m edzinárodným i dohovorm i, ktorým i je Slovenská republika viazaná. Vyhlásenie 
OPNKP  sa  realizuje  potom ,  ako  bola  na  základe  základného  výskum u  odborných  pracovníkov 
Pam iatkového  úradu  SR  zrealizovaná  pasportizácia  a  výskum u  objektov  s identifkovaným i 
pam iatkovým i hodnotam i boli  v  územ í prístavu vyhlásené viaceré stavby a budovy za NKP,  napr. 
budova Skladu č. 7 však nie je v územ í OPNKP, Dom  lodníkov a budova Prečerpávacej stanice sú v 
navrhovanom  územ í OPNKP. Posledným  prijatým  rozhodnutm  MK SR č. MK-1711/2019-321/2731 z 
30. 07. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02. 09. 2019, bolo ich vyhlásenie upravené tak, že došlo  
ku  zm enám  evidencie  pôvodne  vyhlásených  národných  kultúrnych  pam iatok  takto:  2019/DOB-
evidenčne zlúčené pam iatky bratislavského prístavu pod jedno číslo ÚZPF č.  828, zlúčené NKP č.  
11552/1  dom  lodníkov  a  11964/1-2  dielňa  lodná  a  výťah  lodný,  na  základe  zlúčenia  a  zm eny 
vyhlásenia  zm ena  unifkovaného  názvu:  sklad  prístavný,  zm ena  zaužívaného  názvu:  Sklad 
bratislavského prístavu  č.  7.  Tento  objekt  napriek  tom u,  že  je  súčasťou  objektovej  skladby  NKP  
Prístavu č.  ÚZPF 828/1-6 nie je  v územ í ochranného pásm a NKP Prístavu.  V záverečných častiach 
citovaných  dokum entov  o vyhlásení  objektov   za  NKP  sa  deklarovala  požiadavka  ochrany  ich 
prostredia zákonným  spôsobom  t. j. vyhlásením  ochranného pásm a podľa ustanovenia § 18 ods. 1 
pam iatkového zákona.

Rozhodnutie  treba  vním ať  ako  účasť  orgánu  špecializovanej  štátnej  správy  na  procese  ochrany 
kultúrneho dedičstva  a tvorby životného prostredia  obce,  pretože práve obec  podľa  §  14 ods.  1 
citovaného zákona utvára všetky podm ienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie 
pam iatkového fondu na územ í obce.
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Účelom  vym edzenia  OPNKP je  zabezpečenie  základnej  ochrany kultúrnych pam iatok a najm ä ich  
okolia a prostredia, v ktorom  sa nachádzajú a ktoré sa zachovalo v relatvne neporušenom  stave. 
Účelom  je vym edzenie, ďalej získanie odborného podkladu pre sform ulovanie regulačného nástroja 
na uplatnenie cieľavedom ej ochrany pam iatkových hodnôt a zachovanie funkcie prístavu s budovam i 
a zariadeniam i, ktoré sú národným i kultúrnym i pam iatkam i v intenciách verejného záujm u.

Vyhlásením  ochranného  pásm a  štát  rieši  ochranu  prostredia  týchto  pam iatok  a  zároveň  sa  
zabezpečuje  ochrana  prípadných  archeologických  nálezov  a  nálezových  situácií  vo  vym edzenom  
územ í. Vym edzenie ochranného pásm a národných kultúrnych pam iatok, ako sú uvedené v bode 1, 
treba chápať ako verejný záujem  v súlade s ustanovením  § 1, ods. 2 pam iatkového zákona.

Správne konanie súvisí s identifkáciou pam iatkových hodnôt industriálnych objektov a ich areálov na 
Slovensku. Základný výskum  jednotlivých objektov a ich následné vyhlásenie za NKP bolo priam ym  
podnetom  na vyhlásenie ochranného pásm a – prostredia, v ktorom  sa tieto pam iatky v autentickom  
prostredí nachádzajú.

Z pohľadu správneho orgánu - Pam iatkového úradu SR na zachovania pam iatkových hodnôt lokality 
Zim ného prístavu a objektov NKP nie je  súčasný stav územ nej regulácie vyhovujúci.  Mestská časť 
Bratislava  –  Ružinov  ako  orgán  územ ného  plánovania  síce  prijala  uznesenie  o začat obstarania  
Územ noplánovacej  dokum entácie  na  úrovni  zóny  ale  po  voľbách  r.  2018  obstaranie  prerušila. 
Problém om  je  zanedbávaný stavebno-technický  stav  objektov  NKP zapríčinený ich  nevyužívaním , 
alebo nedostatočnou údržbou. Zm ena predm etného stavu však prim árne spočíva na rozhodnutiach 
a konaní vlastníkov týchto objektov. Sprístupnenie časti areálu pre potreby propagácie histórie lodnej  
dopravy považujem e v nadväznosti na objekty NKP a dlhoročnú existenciu lodnej dopravy v prístave 
za vhodnú.

Jedným  z dôvodov na začatie správneho konania na vyhlásenie OP NKP a jeho návrhu na vyhlásenie  
bola aj iniciatva Mestskej časti Bratislava-Ružinov obstarať strategický dokum ent, ktorým  m ala byť  
Územ noplánovacia dokum entácia na úrovni zóny pre túto oblasť.  Správny orgán sa, okrem  iného 
opieral o uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 466/XXVII/2017  
zo  dňa  18.05.2017,  ktorým  bolo  schválené  obstarávanie  Územ ného  plánu  zóny  Zim ný  prístav. 
K tom uto  účelu  vydal  listom  č.  PUSR-2017/7802-4/26174  zo  dňa  05.  04.  2017  stanovisko 
k územ noplánovacej inform ácii lokality Zimný prístav Bratslava.

Správne konanie  vo veci  vyhlásenia  ochranného pásm a národných kultúrnych pam iatok realizuje 
Pam iatkový úrad SR podľa § 18 ods. 1 správneho poriadku.

V osobitných  rozhodnutiach  o vyhlásení vecí  za  NKP  sa  v  návrhoch  opatrení  deklarovalo,  ako  je 
v tom to  rozhodnut uvedené  vyššie,  že  správny  orgán  pristúpi   k  vyhláseniu  ochranného pásm o 
objektov NKP a ich prípadných areálov podľa § 18 cit. zákona.

Správny  orgán  po  preskúm aní  návrhu  a tvarom iestnej  obhliadke  dospel  k  názoru,  že  konanie  o  
vyhlásení  OP  je  v súlade  so  záujm am i  ochrany  pam iatkového  fondu  a následne  začal  ako  vecne 
príslušný správny orgán podľa § 20 ods. 1 pam iatkového zákona správne konanie.

Z príslušných  štátnych  organizácií  –  správcu,  ktorým  je   Úrad  geodézie,  kartografe  a  katastra 
Slovenskej republiky č.  123/2018/LPO a poskytovateľa, ktorým , je Geodetického a kartografckého 
ústavu Bratislava č. zm luvy 89-102-7372/2018 si tunajší správny orgán Pam iatkový úrad Slovenskej  
republiky ako odberateľ č. PU SR 001/OIS/2019 vyžiadal aktuálne m apové podklady – vgi súbory, do 
ktorých vym edzil  hranicu územ ia OP nehnuteľných NKP.  Vyznačená hranica územ ia je  zakreslená 
v Mapovej prílohe k tom uto rozhodnutiu.

Verejnou vyhláškou č. PUSR-2020/19417-2/81843/GUL z 08. 10. 2020 oznám il Pam iatkový úrad SR 
začatie správneho konania. Oznám enie bolo zverejnené na:

1. úradnej tabuli Pam iatkového úradu SR - vyvesené 19.10.2020, zvesené 04. 11. 2020.
2. webovom  sídle Pam iatkového úradu SR – www.pam iatky.sk
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3. centrálnej úradnej elektronickej tabuli – www.slovensko.skLink, na ktorom  bola Verejná vyhláška 
zverejnená je evidovaná na kópii verejnej vyhlášky. 
Verejná vyhláška bola doručená: Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05  Bratislava 
Vyvesené 19. 10. 2020 zvesené 04. 11. 12020

Nad rám ec zákonom  stanoveným  spôsobom  boli v záujm e veci elektronicky doručené dokum enty MČ 
Bratislava-Ružinov a Mestu Bratislava.  Od týchto účastníkov konania bolo požadované stanovisko 
obce  k Návrhu  na  vyhlásenie  OP  NKP  Prístav.  K tom uto  dokum entu  prináleží  Mapová  príloha  1 
a Fotografcká dokum entácia.

Účastníkov  konania  sm e inform ovali,  že  príslušným  podkladom  k správnem u konaniu  o vyhlásení 
ochranného pásm a nehnuteľných a hnuteľných NKP je  Návrh na vyhlásenie s Mapovou prílohou 1 
s vym edzením  hranice  ochranného  pásm a  nehnuteľných  a  hnuteľných  NKP,  ktorý  spracoval  
Pam iatkový úrad SR, PhDr. P. Guldan, septem ber 2020 (ďalej len "Návrh"), určený na nahliadnutie 
účastníkom  konania  v zm ysle ustanovenia § 33 ods. 2 SP.
Návrh bol v konaní prerokovaný v zm ysle § 22 správneho poriadku na ústnom  pojednávaní, ktoré 
uskutočnil Pam iatkový úrad SR 19. novem bra 2020 na Miestom  úrade v Ružinove o 16:00. Začiatok 
ústneho  pojednávania  stanovil  správny  orgán  s prihliadnutm  na  očakávaný  záujem  účastníkov 
konania  po  pracovnej  dobe  Priebeh  pojednávania  zaznam enáva  a vyjadrenia  zúčastnených 
účastníkov  konania  obsahuje  zápisnica  č.  PUSR-2020/19417-3/92734/GUL,  ktorá je  súčasťou 
adm inistratvno-správneho spisu a podkladov pre rozhodnutie a dostali ju všetci zúčastnení.

Ústne pojednávanie za správny orgán – Pam iatkový úrad Slovenskej republiky otvoril a viedol PhDr. 
Patrik GULDAN, odborný radca.

Oboznám il prítom ných  s predm etom  konania – s obsahom  Návrhu na zm enu vyhlásenie OP, 
s dôvodm i jeho spracovania a s podm ienkam i, ktoré sú v ňom  stanovené.

3. Stanoviská  účastníkov  konania,  orgánov  štátnej  správy  a orgánov  verejnej  správy 
uplatnené na ústnom pojednávaní.

V oznám ení  o začiatku  konania   upovedom il  Pam iatkový  úrad  SR  účastníkov  konania  listom  
a verejnou vyhláškou o ústnom  pojednávaní.  Správny orgán uskutočnil ústne pojednávanie dňa 19. 
11. 2020 o 16. hodine v zasadačke na prízem í Miestneho úradu, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Ústne 
pojednávanie za správny orgán – Pam iatkový úrad Slovenskej republiky otvoril a viedol PhDr. Patrik  
GULDAN, odborný radca.  Oboznám il  prítom ných  s predm etom  konania  – s  obsahom  Návrhu na 
vyhlásenie OP NKP, s dôvodm i jeho spracovania a s podm ienkam i, ktoré sú v ňom  stanovené.

Z ústneho pojednávania  bola spísaná, podľa § 22 Zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov, Zápisnica č. PÚSR-2020/19417-3/92734/GUL z 19. 11. 2020. 
Predm etom  konania a ústneho pojednávania bol Návrh (Podklad) na vyhlásenie ochranného pásma  
nehnuteľných NKP Prístav  č. ÚZPF 828/2-6 s pam iatkovým i objektm i: č. 828/2 Dom  lodníkov, parc. č. 
9201/4; č. 828/3 Dielňa lodná, súp. č. 4949, parc. č. 9201/2; č. 828/4 Výťah lodný, parc. č. 9193/70,  
3869; č. 828/5 Sklad prístavný č. 17, parc. č. 3867/5, č. 3867/40; č. 828/6 – (severný a južný bazén 
zim ného  prístavu  parc.  č.  3969/1,  prístavné  bazény  parc.  č.  9193/8  časť  parcely,  šikm é  hrany 
dunajského m óla parc. č. 9193/70, prístavná hrana pod výťahom  parc. č. 9193/69, šikm á hrana parc. 
č.  9193/66, kolm á hrana parc.  č.  9193/63, šikm á hrana stredového m óla parc.  č.  9193/64, nižšia  
úroveň stredového m óla parc. č. 9193/53, šikm á hrana stredového m óla parc. č. 9193/42, šikm á a  
kolm á hrana severného bazéna parc. č. 9193/410, kolm á východná hrana bazéna parc. č. 9193/439,  
plocha "spoušťky" parc. č. 9193/527, vjazd do prístavu parc. č.  9193/525, časť parcely so šikm ou 
hranou; Stanica prečerpávacia č. ÚZPF 11763/1-2, parc. č. 9198, a hnuteľných NKP: Žeriavy č. ÚZPF 
12573/1-2 - (prístavné portálové č. 15 a č. 16) a Remorkér Šturec č. ÚZPF 12072/1  v Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov.
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Zástupca správneho orgánu – Pam iatkového radu SR poučil  prítom ných o právach a povinnostiach 
účastníkov konania.  Vysvetlil,  že účastníkom  konania je  v zm ysle § 14 zákona o správnom  konaní 
účastníkom  konania je ten, o koho právach, právom  chránených záujm och alebo povinnostiach sa m á 
konať alebo koho práva, právom  chránené záujm y alebo povinnosti m ôžu byť rozhodnutm  priam o  
dotknuté, že účastníkom  konania je aj ten, kto tvrdí, že m ôže byť rozhodnutm  vo svojich právach,  
právom  chránených  záujm och  alebo  povinnostiach  priam o  dotknutý,  a to  až  do  času,  kým  sa 
preukáže opak. Ústne pojednávanie nie je v zm ysle ustanovenia § 21, ods. 3 Zákona  o správnom  
konaní verejné.

Na ústnom  pojednávaní bolo účastníkom  konania vysvetlené, že rozhodnutie o vyhlásení  OP NKP 
treba  vním ať  ako  súčasť  odborných  podkladov  územ ného  plánu  obce.  Územ noplánovacia 
dokum entácia  bude pri  prijat rozhodnutia o vyhlásení  OP NKP  rešpektovať  podm ienky ochrany  
pam iatkového fondu tak,  ako sú ustanovené zákonom  a v zm ysle  zákona vydaným  individuálnym  
právnym  aktom ,  ktorým  je  spom ínané   rozhodnutie  správneho  orgánu  na  úseku  ochrany 
pam iatkového fondu. Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásm a nehnuteľných NKP treba vním ať 
ako pom oc štátu m estskej časti vo vzťahu k  uplatňovaniu podm ienok ochrany NKP v rám ci tvorby 
strategických dokum entov, ktoré m estská časť obstaráva.

Cieľom  vyhlásenia  ochranného pásm a je  najm ä usm erňovať  stavebnú a inú  odôvodnenú činnosť 
a zásahy  do  okolia  súvisiaceho   s prostredím  nehnuteľnej  NKP  tak,  aby  sa  zabránilo  nežiaducim  
následkom  takejto  činnosti a  najm ä  nevhodnej  zástavbe,  ktorá  by  m ohla  poškodiť  prostredie  a  
pam iatkové hodnoty národných kultúrnych pam iatok v predm etnom  územ í.

Správny orgán následne vyzval prítom ných na vyslovenie pripom ienok a nám etov, prípadne otázok. 
Poučil  účastníkov  konania,  že  m ôžu  na  tom to  ústnom  pojednávaní  uplatniť  svoje  pripom ienky, 
nám ety a návrhy k predloženém u Návrhu na vyhlásenie ochranného pásm a.

Na ústnom  pojednávaní boli podané účastníkm i konania nasledovné   pripom ienky, nám ety či, návrhy   
v zm ysle § 21, ods. 2:
Mgr.  Alexandra  Szökeová  z Miestneho  úradu  v Ružinove  žiada  PUSR  posúdiť  nutnosť 
územ noplánovacej dokum entácie zóny.
Ing. arch. Patrícia Rusnáková, pracovníčka územ ného plánu, argum entovala vo vzťahu k územ ného 
plánu zóny dôvodm i, že južne od hrádze je inundačné územ ie, ktoré lim ituje využitie územ ia.
Lucia  Štasselová,  nám estníčka  prim átora  hl.  m .  SR  Bratislavy,  navrhuje  riešiť  problém  pešej, 
cyklodopravy,  koľajovej  dopravy  pom ocou  urbanisticko-dopravnej  štúdie  s dôrazom  na  hodnoty 
pam iatok a ich sprístupnenie.
Tereza Bartošíková, z PÚSR, upozornila na zám er správneho orgánu zabezpečiť ochranu reliéfu plochy 
vrátane existujúcich koľajových zvrškov a hm otových riešení novej zástavby.

4. Vyjadrenie  správneho  orgánu  k pripomienkam  a podnetom  uplatneným  na  ústnom 
pojednávaní

AD Podnet  účastníčky  konania  Mgr.  Alexandry  Szökeovej  v zm ysle  ktorého „žiada správny orgán  
nutnosť  územnoplánovacej  dokumentácie  zóny“ považujem e  za  legitm ny.  Nem ôžem e 
územ noplánovaciem u orgánu, ktorým  je obec takúto povinnosť nariadiť. Vychádzalo však z  poznatku, 
že  najvyšší  orgán  Mestskej  časti Bratislava  –  Ružinov  prijal  uznesenie  č.  466/XXVII/2017zo  dňa 
18.05.2017 na  obstaranie  územ noplánovacej  dokum entácie  zóny  Prístavu.  Mesto  Bratislava 
pripravuje zm eny a doplnky svojho územ ného plánu. V rám ci platného Štatútu hl. m . SR Bratislavy sú 
územ né plány  zón  v kom petencii  m estských  čast.  Okrem  iného,  sa  m ajú  dotknúť  aj  uvedeného 
územ ia, a  najm ä m ajú riešiť zám er stavebníka trasovať električkovú trasu po Pribinovej sm erom  pod  
m ost Apollo. Pri form uláciách o potrebe územ noplánovacej dokum entácie na úrovni zóny vychádzalo 
z poznatku, že Mesto Bratislava pripravuje zm eny a doplnky svojho územ ného plánu. Okrem  iného, 
sa m ajú dotknúť aj uvedeného územ ia, a  najm ä m ajú riešiť zám er stavebníka trasovať električkovú 
trasu  po  Pribinovej  sm erom  pod m ost  Apollo.  Správny  orgán  m á tiež  poznatky  o tom  že  m esto 
uvažuje  o riešení  prím estskej  koľajovej  dopravy.  Rozhodnutie  o vyhlásení  OP  NKP  Prístavu 
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sm erovanie  prím estskej  dopravy  v tom to územ í  refektuje  túto  aktivitu   m esta.  Jej  riešenie  však 
nesm ie byť v kolízii s koľajovou dopravou Prístavu.

AD  Pripom ienka  Ing.  arch.  Patrície  Rusnákovej  pracovníčky  územ ného  plánu,  sm erovala  a  
„argumentovala vo vzťahu k územného plánu zóny dôvodmi, že južne od hrádze je inundačné územie,  
ktoré  limituje  využite  územia“.  V zásade  aj  táto  skutočnosť  by  sa  m ohla  v tom to  strategickom  
dokum ente prem ietnuť a navyše aj s riešením  prím estskej koľajovej dopravy cez územ ie Sektoru 08 
tak, aby podm ienky ochrany pre tento Sektor 08  na str. 11 neboli dotknuté.

AD  Pripom ienka  Lucie  Štasselovej  nám estníčky  prim átora  hl.  m .  SR  Bratislavy  „navrhuje  riešiť  
problém pešej, cyklodopravy, koľajovej dopravy pomocou urbanistckoodopravnej štúdie s dôrazom na 
hodnoty pamiatok a ich sprístupnenie“. Túto pripom ienku správny orgán akceptuje s tým , že navrhuje 
aby urbanisticko-dopravná štúdia riešila perspektvne aj predĺženie pešej prom enády nadviazaním  na 
existujúcu trasu pod m ost Apollo, t. j. k západnej hranici navrhovaného územ ia OP NKP.

AD Teraza Bartošíková z PUSR „upozornila na zámer správneho orgánu zabezpečiť ochranu reliéfu  
plochy vrátane existujúcich koľajových zvrškov a hmotových riešení novej zástavby“. Správny orgán je 
toho názoru,  že  zabezpečenie  ochrany  reliéfu  plochy  vrátane  koľajísk  je  v podm ienkach  ochrany 
tohto rozhodnutia dostatočne zabezpečené.

5. Vyjadrenie  správneho  orgánu  k návrhom,  námietkam  a stanoviskám  v  písomných 
vyjadreniach doručených správnemu orgánu:

Správnem u orgán boli doručené tri písom né stanoviská:  uvediem e ich v časovom  poradí ako boli 
zaevidované tunajším  správnym  orgánom :
Spoločnosť Sm art City Bridge s. r.  o.  so sídlom : Mlynské Nivy 16, Bratislava – Mestská časť Staré 
Mesto 821 09 Bratislava (ďalej len spoločnosť).  PUSR  túto písom nosť z 26.11.2020 zaevidoval pod. 
evidenčným  číslom  96798 dňa 27.11.2020.
Správny orgán  sa  vyjadrí  k tým  tvrdeniam , ktoré  sú  pre  posúdenie  stavu veci  a takých vydaných 
rozhodnut iných správnych orgánov, ktoré  rešpektuje. Preto ak  spoločnosť tvrdí, že: „navrhované  
ochranné  pásma  zásadným  spôsobom  zasahujú  do  výkonu  nášho  vlastníckeho  práva  
k Nehnuteľnostam uplatňujeme týmto pripomienky a námietky k Správnemu konaniu v rozsahu ako 
je  uvedené  v tejto  listne.“  Správny  orgán  zistil,  že  spoločnosť  nedisponuje  k term ínu  oznám enia 
začiatku  správneho  konania  vo  veci  vyhlásenie  ochranného  pásm a  NKP  Prístavu  žiadnym  
rozhodnutm  orgánu  s preneseným  výkonom  štátnej  správy,  ktoré  by  ho  oprávňovalo  k vyššie 
citovaném u tvrdeniu. Pri zm enách vlastníckych práv k nehnuteľnostiam  sa PÚSR nevyjadruje. 
K určeniu navrhnutého územ ia OP NKP spoločnosť uviedla, že: „ ...PÚSR zvolil zjednodušujúci prístup, 
kedy navrhované ochranné pásmo ohraničil ulicami Prístavná, Pribinova a Bajkalská.“

Vyjadrenie správneho orgánu.  Spoločnosť odcitovala z poznám ky pod čiarou č. 6, ktorou spracovateľ 
Návrhu v kapitole Územ ie navrhovaného ochranného pásm a na s. 15 citoval autorku Petru Kalovú,  
ktorá v Aktualizačnom  liste v AIS OP z 06/2014 určenom  pre internú potrebu pracovníkov správneho 
orgánu  zjednodušene   vym edzila  lokalitu  bratislavského  prístavu  ulicam i  Prístavná,  Pribinova  a 
Bajkalská. Na inom   m ieste spracovateľ Návrhu na str. 16 precízne zadefnoval lokalitu bratislavského 
prístavu.  A navyše  detailne  je  Opis  priebehu  hranice  ochranného  pásm a  národných  kultúrnych 
pam iatok  (ďalej  len  „HOP“)  je  podrobne  opísaný  v sam ostatnej  kapitole  vrátane  súpisu  parciel 
registra „C“ v kat. úz. Nivy. Detailne je územ ie OP NKP zakreslené na Mapovej prílohe 1.

Ani tvrdenie spoločnosti, že PÚSR: „nerešpektoval platný územný plán v zmysle ktorého je, že časť  
územia  navrhovaného  OP  NKP  vyhradená  pre  rozvojové  územie  občianskej  vybavenost  
celomestského a nadmestského významu.“  Správny orgán toto tvrdenie neakceptuje z dôvodu,  že 
jeho  vstup  do  územ ia,  ktorým  sleduje  ochranu  pam iatkového  fondu  a prostredia,  v ktorom  sa 
pam iatky nachádzajú nepodlieha súhlasu orgánov územ ného plánovania. Jeho povinnosťou však je 
takýto  vstup  do  územ ia  riadne  odôvodniť.  A to  správny  orgán  Návrhom ,  ktorý  spracoval,  urobil 
dôsledne.  Pričom  Pam iatkový  úrad  SR  na  ústnom  pojednávaní  zástupcom  spoločnosti jasne  
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deklaroval, že zástavbu Sektoru 07 územ ia OP NKP nevylučuje. Bude ju však, v súlade s ustanovením  
§ 18. ods. 1 Pam iatkového zákona, dôsledne usm erňovať. Pozri Podm ienky ochrany na str. 11.

Návrh spoločnosti na vyňatie Sektoru 07 z OP NKP Prístav správny orgán neakceptuje. Je na správnej 
úvahe PÚSR ako stanoví hranicu územ ia OPNKP.  Nem ôže akceptovať závery, ku ktorým  spoločnosť  
prišla takým  konštatovaním , že: „v území  sa nenachádzajú žiadne pamiatkovo chránené objekty“ ani 
tvrdenie, že: „  rozvojový zámer pre Sektor 07 realizovaný našou spoločnosťou nebude mať vplyv na  
pamiatky v prístave.“

Vyjadrenie  správneho orgánu:  Správny  orgán  neposudzuje  územ ie  výlučne  podľa  toho,  v ktorom  
sektore územ ia sú alebo nie sú pam iatky.  Sektor 07, o ktorý  ide je  historicky spojený s územ ím  
Zim ného prístavu a v jeho blízkosti sa nachádzajú sektory v  ktorých pam iatkové objekty sú. Ide tu 
o to, že spoločnosť za predm et pam iatkového záujm u nepovažuje tie objekty, za ktoré ich správny 
orgán považuje. Pam iatkový zákon zveril  tieto úvahy Pam iatkovém u úradu SR s tým , že ich vie aj 
správne  odôvodniť.  Tieto  úvahy  vedú  správny  orgán  ku  konštatovaniu,  že  nám ietky  spoločnosti 
neakceptuje,  aj  preto,  že  to,  čo  spoločnosť  nepovažuje  za  predm et  pam iatkovej  ochrany   napr.  
koľajiská a iné technické prvky a zariadenia, správny orgán za predm et ochrany považuje,  vrátane 
urbanistického riešenia tak, ako sa zachoval od konca 19. storočia dodnes.

Správny  orgán  sa  nebude  vyjadrovať  k rozvojovém u  zám eru,  ktorý  by  m al  byť  realizovaný 
spoločnosťou pričom  tvrdí, že nebude m ať vplyv na pam iatky v prístave. Na str. 3 spoločnosť uvádza 
charakteristiku  hm otovo-priestorového  stvárnenia  a pôsobenia  „v  rámci  celomestského  obrazu  
mesta a dotknutého územia...“ Akceptujem e, že: „uvažovaný objekt na nároží Košickej a Prístavnej  
bude rešpektovať výškové kvóty protľahlej zástavby, ktoré neprekročí 58m. Predpokladáme následnú  
stúpajúcu tendenciu hmoty s gradáciou do výškovej dominanty, ktorá bude výškou korešpondovať  
s v tom čase už realizovanou zástavbou okolitých sektorov, ako napr. Eurovea City či oblast bývalej  
Klingerovej kolónie.“ Vzhľadom  na to, že uvedené charakteristiky uvažovanej, hoci ešte nepotvrdenej 
zástavby v Sektore 07 sú súladné s podm ienkam i ochrany pam iatok a ich prostredia pre tento sektor, 
vním am e  vstup  spoločnosti do  územ ia  za  perspektvny  z  hľadiska  rešpektovania  záujm ov,  ktoré 
stanovil tunajší správny orgán už v čase prípravy usm ernení, zverejnených v Návrhu na vyhlásenie OP 
NKP Prístav. 

Stanovisko obce v zm ysle ustanovenia § 18 ods. 2 Pam iatkového zákona doručila správnem u orgánu 
obec  –  Hlavné  m esto  Slovenskej  republiky  Bratislava listom  č.  MAGS  OUP  64578/2020-477 705 
u 26.11.2020 (ďalej  len  Mesto).  PÚSR  túto  písom nosť  PÚSR  zaevidoval  pod č.  97117  30.11.2020 
a založil do spisu.
Mesto ako účastník konania citovaným  listom  uplatnilo: „námietky k predloženému materiálu najmä  
z hľadiska platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratslavy v znení  jeho neskorších zmien  
a doplnkov. Taktež upozorňujeme na aktuálne prerokovávané Zmeny a doplnky ÚPN 07 ako aj na  
ďalšie znalost o predmetnom území mesta.“ Str. 1.
Správny orgán pri posudzovaní tohto stanovisko m esta konštatuje, že viaceré pripom ienky, tak ako sú  
form ulované v písom nosti napr.: 

 „funkčné bloky 703 a 901 sú charakterizované ako stabilizované územie mesta,  v ktorom územný  
plán ponecháva súčasné funkčné využite, predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou  
dostavieb,  prístavieb,  nadstavieb,  prestavieb  a novostavieb,  pričom sa  zásadne  nemení  charakter  
stabilizovaného územia;
 Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristcký obraz a  
proporcie  konkrétneho  územia,  ktoré  je  nevyhnutné  pri  obstarávaní  podrobnejších  dokumentácií  
alebo  pri  hodnotení  novej  výstavby  v stabilizovanom  území  akceptovať,  chrániť  a  rozvíjať.  
Posudzovanie  dostavieb,  prestavieb,  nadstavieb  a  novostavieb  v rámci  stabilizovaných  území  sa  
uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využita územia vo funkčnej ploche.“
Iným i  form uláciam i  sm e  v Návrhu   uvádzali  v zásade  identické  názory.  Aj  vo  vzťahu  a hľadísk 
celom estských súvislost (s. 2).
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„požadujeme rešpektovať a dotvárať nábrežnú promenádu a  nadväzné priestory v kontexte širšieho  
územia od sútoku Dunaja s Moravou až po Zdrž Hrušov;
požadujeme podporovať územný potenciál pre rozvoj metropolitných funkcií hlavného mesta SR na  
oboch brehoch Dunaja;
považujeme územie Zimného prístavu na území mesta za natoľko významné, že akékoľvek vstupy do  
územia je potrebné posudzovať aj v kontexte verejného záujmu.!
Vyjadrenie správneho orgánu: Spôsob, akým  chce správny orgán dosiahnuť v zásade identické ciele 
ochrany územ ia OP NKP v širšom  kontexte ochrany kultúrneho dedičstva je poznam enaný len iným i 
form uláciam i, než na aké sú zvyknut používať odborníci na referátoch územ ného plánu. A  v zásade 
ich  považujem e  sa  súladné  s podm ienkam i  ochrany  v tom to  rozhodnut.   To  sa  týka  napr.  aj 
uvažovanej   pešej  prom enády,  ktorú  perspektvne  vidím e až  na  východnom  cípe  Sektoru  04  so  
zachovaním  železničnej koľaje končiacej pri sklade č. 7. V blízkom  horizonte správny orgán podporuje 
predĺženie prom enády až pod Most Apollo.

Ak by však m alo dôjsť, ako sa v písom nosti Mesta uvádza na s. 2: „Z     hľadiska rozvoja dopravy   sa  
výhľadovo  po  roku  2030  predpokladá  útlm  Zimného  prístavu  ako  priestoru  pre  nákladnú  lodnú  
dopravu. Zároveň sa uvažuje s transformáciou priestoru Zimného prístavu na mestské prostredie už  
po roku 2020.“ to by znam enalo zásadnú zm enu spôsobu funkčného využitia Prístavu. Prístav bol 
vybudovaný ako nákladný. Takáto zm ena  - akou by bol spôsob využitia územ ia  a NKP v územ í OP 
NKP by  znam enala,  že  k nového spôsobu využitia  pam iatok  v územ í  OP  NKP sa  bude  zo  zákona 
vyjadrovať príslušný orgán na ochranu pam iatkového fondu, pretože funkčné využitie je súčasťou 
pam iatkových hodnôt NKP. 
K tej  časti vyjadrenia  m esta,  kde  sa  uvádzajú  predstavy  m esta  o  „Priestore  Zim ného  prístavu  
z urbanistického hľadiska na s. 2, kde sa však dotýka súčasného spôsobu funkčného využitia Prístavu:
„ ...  ako územie otvorené do okolitých zón, západným smerom za most Košická do zóny Pribinova a  
severným smerom za Prístavnú  ulicu  do  zóny  Klingerka  a Mlynské  nivy  o  západ,   s nevyhnutným  
riešením  ich  vzájomných  prevádzkových  prepojení,  zosúladeného  hmotovoopriestorového  riešenia  
a funkčného  usporiadania  s cieľom  vytvorenia  atraktvneho  reprezentačného  nástupu  do  
celomestského centra Bratslavy, charakterizujúceho Bratslavu ako jednu z metropol na Dunaj“i;
„  nepodporujeme realizáciu  prekládky  sypkých  substrátov  a tovarov  na toku  Dunaja  a v priestore  
južného móla /sektor 04/“;
správny orgán tieto predstavy Mesta síce uznáva ako legitm ne záujm y, ale tým , že by zasiahli jednak  
do chodu prevádzky Prístavu, ale najm ä spôsobu funkčného využitia prístavu ako nákladného, došlo 
by k zásadnej zm ene využitia územ ia OPNKP.

Stanovisko obce v zm ysle ustanovenia § 18 ods. 2 Pam iatkového zákona doručila správnem u orgánu 
obec  - Mestská časť Bratislava – Ružinov listom  č. CS /15342/2020/2/ASZ  z 30.11.2020 (ďalej len 
Ružinov)  v  súlade  s ustanovením  §  18  ods.  2  pam iatkového  zákona,  ktorý  Pam iatkový  úrad  SR 
zaevidoval 09. 12. 2020 pod č. 100351 a založil do spisu.  V stanovisku obce, ktorou je Mestská časť 
Bratislava – Ružinov sa uvádza, že: „po oboznámení s návrhom na vyhlásenie ochranného pásma NPK  
v lokalite  prístav  súhlasí s jeho  vyhlásením.“  Ďalej  vo  svojom  stanovisku  Ružinov  uviedol,  že: 
„vyhlásením ochranného pásma bude zabezpečená účinná ochrana prostredia všetkých uvedených  
kultúrnych pamiatok, vytvorenie podmienok na zachovanie a ochranu ich pamiatkových hodnôt a  
primeraného urbanistckooarchitektonického usporiadania  stavebných hmôt.  V  záujme zachovania  
kultúrnych  pamiatok  sa  vymedzujú  podmienky  ochrany  v  predmetnom  území  OP  NKP,  ktoré  po  
nadobudnut právoplatnost rozhodnuta o vyhlásení ochranného pásma kultúrnych pamiatok bude  
uplatňovať  územne  príslušný  Krajský  pamiatkový  úrad  Bratslava.  Pre  obstarávateľov  
územnoplánovacej  dokumentácie  bude  tento  dokument  programom  ochrany  kultúrneho  a  
historického dedičstva podľa § 7a ods. 2 písm. d) Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a  
stavebnom  poriadku  v znení  neskorších  doplnkov  podkladom  v  procese  prípravy  a  realizácie  
územnoplánovacej dokumentácie. Sparovanie územného plánu zóny, ako je uvádzané a odporúčané  
v návrhu na vyhlásenie nepovažujeme za potrebné a účelné.“ .

strana 21 z 24



MČ Bratislava - Ružinov ďalej vo svojom  stanovisku uviedol, súhlasne s názorom  správneho orgánu, 
že:  „Po  vyhlásení  ochranného  pásma  NKP  bude  potrebné  sa  zamerať  na  sprístupnenie  týchto  
pamiatok verejnost bez obmedzenia činnost prístavu a za zachovania bezpečnost ako návštevníkov,  
tak  aj  pracovníkov  a majetku  prístavu. Uvedené,  však  nie  je  možné  zabezpečiť  spracovaním  
spodrobňujúcej  územnoplánovacej  dokumentácie,  ktorej  spracovanie  a prerokovanie  je  časovo  
náročné.“ (s. 2) Vyjadrenie správneho orgánu k stanovisku MČ Bratislava - Ružinov:

- Nadobudnutm  právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásm a nehnuteľných národných 
kultúrnych  pam iatok  je  tento  dokum ent  pre  obstarávateľa  územ noplánovacej  dokum entácie 
program om  ochrany  kultúrneho a historického  dedičstva  podľa  §  7a  ods.  2  písm .  d)   Zákona  č. 
50/1976 Zb. o územ nom  plánovaní a stavebnom  poriadku v znení neskorších doplnkov, podkladom  
v procese  prípravy  a realizácie  územ noplánovacej  dokum entácie  obce.  Spracovateľ  územ no-
plánovacej  dokum entácie  prem ietne  podm ienky  ochrany  vyplývajúce  z  tohto   rozhodnutia 
o vyhlásení ochranného pásm a do záväznej časti územ noplánovacej dokum entácie. Vyznačené budú 
hranice  OP  NKP a  najm ä chránené  pohľady na  NKP a diaľkové pohľady,  v ktorých sa  prem ietajú 
podm ienky ochrany.

P o u č e n i e :

Proti tom uto rozhodnutiu sa m ožno podľa § 53 správneho poriadku odvolať.
Podľa § 54 správneho poriadku odvolanie sa podáva na Pam iatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta 
na  Červený  m ost  6,  814  06   Bratislava,  v  lehote  do  15  dní  odo  dňa  oznám enia  rozhodnutia 
účastníkom  konania.
Dňom  oznám enia  rozhodnutia  verejnou  vyhláškou  je  pätnásty  deň  od  vyvesenia  rozhodnutia  na 
úradnej tabuli Pam iatkového úradu SR. Včas podané odvolanie m á odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je preskúm ateľné súdom  až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

PhDr. Radoslav  R a g a č, PhD.
generálny riaditeľ

dočasne vym enovaný

Prílohy:
Mapová  príloha  1  s vym edzením  hranice  ochranného  pásm a  nehnuteľných  NKP  podľa  tohto 
rozhodnutia

Oznám enie o     vydaní rozhodnutia sa doručuje účastníkom  konania verejnou vyhláškou na:  
1. úradnej tabuli Pam iatkového úradu SR
2. webovom  sídle Pam iatkového úradu SR – www.pam iatky.sk
3. centrálnej úradnej elektronickej tabuli – www.slovensko.sk
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Verejná vyhláška sa doručí:
Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05  Bratislava

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

Toto  oznám enie  o vydaní  rozhodnutia  o vyhlásení  ochranného  pásm a  NKP  Prístavu  PUSR-
2021/19417-9/9076/GUL zo dňa 04. 02. 2021 sa v zm ysle § 26 ods. 2 správneho poriadku doručuje 
verejnou  vyhláškou,  ktorá  sa  po  dobu  15  dní  vyvesí  na  úradnej  tabuli  správneho  orgánu  –  
Pam iatkového úradu Slovenskej republiky a úradných tabuliach Mestskej časti Bratislava - Ružinov.  
Posledný deň vyvesenia je dňom  doručenia.

Vyvesené dňa: ...................................... Zvesené dňa: ...........................................
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