Územný a mestský rozvoj

Formulovaná vízia
Bratislava je v roku 2030 dynamickým centrom
metropolitného regiónu, koncepčne rozvíjaným ako
kompaktné, funkčne zmiešané mesto s kvalitnými
verejnými priestormi, fungujúcou dopravou a dostatkom
zelene, postupne pripravované na zmenu klímy.
Metropolitný územný plán rozvíja mesto i metropolitný
región polycentricky, vytvára predpoklady najmä pre
zmiešané obytné prostredie s dôrazom na charakter
a identitu konkrétnych lokalít mesta. Ťažisko osobnej
dopravy sa presúva na integrované systémy verejnej
dopravy, v meste s nosnými električkovými traťami ako
kostrou mestskej mobility, v regióne prímestskými vlakmi
(„S-Bahn“) s rozptýlenými prestupmi (TIOP) a vysokým
podielom pešej a cyklistickej dopravy. Poľnohospodárska
krajina sa stáva vzácnym produkčným a rekreačným
zázemím mesta. Vývoj v urbanizovanom a prírodnom
území mesta reflektuje zodpovedný vzťah k jeho kultúrno
- historickému dedičstvu. Hlavné mesto pôsobí ako
líder priestorového a územného plánovania a spolu
so sídlami v metropolitnom regióne sa rozvíja podľa
spoločnej stratégie územného rozvoja. Prácou s dátami sa

predchádza sociálno - kultúrnym, sociálno - ekonomickým
a environmentálnym problémom. Kreatívny a inovatívny
potenciál mesta je podporovaný nástrojmi na regionálnej
i na štátnej úrovni. Nosnou úrovňou územnej samosprávy
je úroveň hlavného mesta, ktoré má v oblasti územného,
strategického a dopravného plánovania v rozsahu územia
mesta posilnené kompetencie; v rozsahu metropolitného
regiónu sú kompetencie mesta a samosprávneho kraja
úzko koordinované. Primátor a mestské zastupiteľstvo
majú okrem štandardných práv a povinností obce aj
špeciálne kompetencie vyplývajúce z postavenia hlavného
mesta a metropolitného regiónu s cieľom komplexne riadiť
jeho rozvoj. Okrem obstarávania Metropolitného plánu
je to napr. Bratislavský územný a stavebný poriadok,
vydávaný formou VZN, či právomoci v oblasti školstva,
sociálnych vecí, zdravotníctva a bezpečnosti (Metropolitná
polícia). Mesto sa zároveň podieľa na koordinácii sídelnej
a dopravnej štruktúry metropolitného regiónu a úzko
spolupracuje s priľahlými regiónmi Dolného Rakúska,
Burgenlandu, Maďarska a s mestom Viedeň na rozvoji
v rámci širšieho stredoeurópskeho regiónu.

Štruktúra cieľov a opatrení

Špecifický cieľ
Zmena, ktorú chceme dosiahnuť

Merateľný ukazovateľ výsledku  
Premenná, ktorá opisuje žiadanú zmenu stavu

Opatrenie
Aktivita, ktorá vyvoláva zmenu smerom k špecifickému cieľu

Centrum metropolitného
regiónu, v ktorom bude jadrové
mesto záväzne riadiť územné
plánovanie aj v okolitých
obciach a koordinovať rozvoj
prostredníctvom metropolitného
plánu

•

podiel obcí mestského funkčného regiónu (BSK)
pre ktoré budú platné procesy spoločného
územného plánovania
výkonnosť územia, dostupnosť služieb
indikátor šťastia // kvalita života
identita v metropolitnom regióne
finančné vyjadrenie zrealizovaných projektov /
porovnanie s aktuálnym stavom BSK
finančné úspory, zefektívnenie administratívy
pomer IAD v prospech mestskej a regionálnej
dopravy

•
•

•
•
•

koncepcia územného usporiadania
koordinačná platforma pre metropolitné územný rozvoj –
ZÁSADY
metodika územného plánovania
metropolitného územia
spôsob začlenenia cezhraničných sídel – neformálne
iniciatívy
stratégia zdieľania služieb, infraštruktúry a tovarov
koncepcia integrovanej dopravy (kapitola doprava)
green belt – formovanie sídelných štruktúr

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mesto s charakterom,
Bratislava bude podporovať
špecifické danosti lokalít
(genius loci), s ohľadom na
zachovanie prvkov kultúrnej
krajiny a zachovaním charakteru
urbánnych a rurálnych oblastí

•
•
•
•
•
•

obraz mesta
rozpoznateľnosť mesta // budovanie identity
návratnosť návštevníkov mesta
miera fragmentácia krajiny
miera obnovy biodiverzity v krajine
miera stabilizácie charakteru lokalít štruktúr

•
•
•
•
•
•
•
•

výšková zonácia
katalóg prvkov kultúrnej krajiny
koncepcia rozvoja zelenej infraštruktúry
začlenenie krajinných prvkov do poľnohospodárskej krajiny
metodika charakterových kvalít jednotlivých území
koncepcia dunajských nábreží
Bratislavský dunajský park
obnova viníc

Odolné mesto,
Bratislava zvýši svoju odolnosť
voči dopadom klimatických zmien,
tak aby bolo schopné aktívne
reagovať na výkyvy počasia a bolo
pripravené na inkluzívnu obnovu
po mimoriadnych udalostiach,
s ohľadom na sociálnu inklúzia
a princíp územnej recyklácie

•

nárast vodopriepustných povrchov – retenčná
kapacita mesta
prehrievanie mesta / sledovať plošne tepelné
ostrovy
počet/ rozloha zelených striech
uhlíková stopa
podiel budov (postavených/rekonštruovaných)
spĺňajúcich energ. kritériá (v majetku mesta)
zníženie území zraniteľných na prívalové dažde
a záplavy v meste
náklady a straty pri riešení krízových situácií
index sociálneho mixu
space syntax, ukazovateľ integrácie,
kvantitatívne kritérium  
efektivita využitia územia
robustnosť mobility

•
•
•
•
•
•
•
•

analýza stacionárnych zdrojov skleníkových plynov
vytváranie nízko emisných zóna
akčný plán energetického adaptácie na zmenu klímy
ekoindex
koncepcia zelenej infraštruktúry
stratégia obnovy panelových sídlisk / (projekt Atelier)
realizácia adaptačných opatrení
analýza ekonomickej hustoty - rovnomerný rozvoj verejných
priestorov
zriadenie Resilience Officera / krízového manažéra
sledovanie populačného mixu
vypracovanie stratégie sociálnej rovnováhy

ukazovateľ (index) polyfunkčnosti (zmiešaného)
územia
nárast počtu nájomných bytov na základe
vytvorenia územnej disponibility
hustota zástavby - v jednotlivých vyčlenených
lokalitách (index) IPP
podiel disponibilných rozvojových plôch
nárast počtu bytov (vrátane nárokov na
vybavenosť) na základe vytvorenia územnej
disponibility
priemerná dostupnosť služieb (podľa typu
služby/ podľa lokality) zastávky MHD/ základná
obč. vybavenosť/ zeleň/ rekreačný šport ... iné
výkonnosť územia vybraných lokalít (kvalitatívne vyhodnotenie)
index voľných plôch, pomer verejných priestorov
podiel verejne neprístupných rezidenčných lokalít
(nové zóny, mimo blokovú štruktúru) (bariérové
zóny)

•
•

aktuálnosť a podiel kladne prerokovaných
územnoplánovacích podkladov - územných
generelov
počet realizovaných podlažných plôch (podľa
typu výstavby)
priemerná dĺžka spracovania záväzného
stanoviska
kvalifikované odborné zastupovanie záujmových
skupín formou odborne kvalifikovanej osoby
počet, kategórie a územný rozsah zmien ÚPN
zvýšenie porozumenia územnoplánovacích
procesov
počet služieb a územnoplánovacích datasetov
dostupných na opendata portáli

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompaktné mesto,
Bratislava bude podporovať
rozvíjanie zmiešaného obytného
prostredia, s dôrazom na
kompaktný územný rozvoj, tak aby
bol zachovaný charakter a identita
lokalít, zachovaná a ďalej rozvíjaná
kvalita verejných priestranstiev
a zároveň zvýšená priepustnosť
pre peší a cyklistický pohyb

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nástroje a tvorby mesta,
Bratislava bude využívať moderné
nástroje umožňujúce tvoriť a
plánovať kvalitný územný rozvoj
a zároveň s ich pomocou bude
komunikovať témy územného
rozvoja pre širokú verejnosť

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

podpora výstavby bývania v meste
obstarávanie verejného nájomného bývania v rámci
developovaného územia
územný plán/ stanovenie minimálnych indexov hustoty
zástavby / prioritizácia rozvojových lokalít
kvantitatívny a kvalitatívny prieskum a mapovanie územia
koncepcia organizácie dopravy
jedlé mesto - komunitné záhrady

územný plán
metodika
dopracovanie/ aktualizácia/ digitalizácia generelov
územného plánu
stavebné predpisy – BA územný poriadok
manuály
ekonomické nástroje
podporujúce rozvoj kompaktného mesta
vznik komunikačnej platformy - geoportál
pravidelná komunikácia

