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Dôvodová správa 
 
Odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia vyplynula z uznesenia MZ 
č.186/XI/2012, bod C zo dňa 15.05.2012 úloha predkladať do každého zastupiteľstva 
Informatívny materiál o plnení harmonogramu predpokladaných termínov ÚPN – Z 
(územných plánov zón). 
 
Stav obstarávania územných plánov do 01.04.2015 
 
1.  Územný plán zóny Bajkalská, Drieňová 

Územný plán zóny Štrkovecké jazero 
Územný plán zóny Bajkalská roh 

 
Aktuálne prebieha pripomienkovanie konceptov ÚPN zóny Bajkalská, Drieňová. Vyho-
dnotenie pripomienok bude vypracované v termíne do 9. apríla 2015 p. Ing. arch. A. Pappom 
a následne poskytnuté mestskej časti Bratislava – Ružinov a spracovateľovi územného plánu 
zóny Ing. arch. Branislavovi Kaliskému. Na základe tohto vyhodnotenia sa pristúpi 
k zapracovaniu akceptovaných pripomienok do konceptu alt. konceptov a následne opakovane 
požiada o vyjadrenie stanoviska orgánom územného plánovania Hl. mesta SR Bratislava 
k zapracovaným pripomienkam. V prípade územných plánov zón Štrkovecké jazero 
a Bajkalská roh mestská časť na základe požiadavky OÚ Bratislava, odboru starostlivosti o 
životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
pripravuje obstaranie zisťovacieho konania o dopadoch činnosti na životné prostredie 
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Na základe rozhodnutia OÚ Bratislava, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, list č. j. OU-BA-OSZP3-2015/006348/ANJ/II-SEA-r zo dňa 23.03.2015 
mestskej časti Bratislava – Ružinov na základe zisťovacieho konania oznámila rozhodnutie, 
cit.: „Navrhovaný strategický dokument „Územný plán zóny Bajkalská, Drieňová sa nebude 
posudzovať.“ 
 
2.  Územný plán zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov 
 
Aktuálne uzatvárame pripomienkovanie k návrhu Zadania ÚPN zóny Cvernovka v MČ 
Bratislava – Ružinov, pričom do 31.03.2015 (t. j. posledný deň pre doručenie pripomienok 
k návrhu Zadania) bolo doručených 16 pripomienok z toho 3 od občanov a právnických osôb. 
Dňa 8.-9. apríla 2015 bude uzatvorenie zozbieraných pripomienok a ich odovzdanie Ing. arch. 
Marte Závodnej pre vyhodnotenie v termíne do 14 dní a ich zapracovanie do návrhu zadania 
územného plánu zóny v termíne 7 dní. Mestská časť predpokladá, že návrh zadania bude 
pripravený pre schválenie na májovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Po schválení 
zadania miestnym zastupiteľstvom bude proces obstarávania pokračovať prípravou konceptov 
ÚPN zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov. 
 
3.  Územný plán zóny Ostredky v MČ Bratislava – Ružinov 
 
Mestská časť zverejnila Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie 
zóny – prípravné práce, zo dňa 27.10.2014, s možným doručením podkladov a podnetov 
mestskej časti do 15.12.2014. V zmysle zverejneného oznámenia o začatí obstarávania, na 
mestskú časť bolo doručených celkom 32 podnetov a stanovísk, z toho šesť týkajúcich sa o. i. 
rozšírenia hraníc riešeného územia. 
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Mestská časť ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie zón v zmysle Štatútu hl. 
mesta SR Bratislavy, v znení dodatkov, má právo stanoviť hranice riešeného územia, 
vyhodnotiť potrebu rozsahu riešenia. Po prehodnotení s odborne spôsobilou osobou na 
obstarávanie ÚPP a ÚPD obcí, mestská časť navrhla rozšírenie hraníc riešeného územia pre 
územie celých Ostredkov t. j. po Vrakunskú cestu. 
 
Mestská časť zverejnila listom zo dňa 09.02.2015 Oznámenie o zmene hraníc riešeného 
územia, do 18.03.2015 sa môžu dotknuté orgány štátnej správy, samospráva, právnické a 
fyzické osoby k zverejnenému oznámeniu vyjadriť. 
 
Verejné obstarávanie spracovateľa pre územnoplánovaciu dokumentáciu zóny bude 
zabezpečené po odsúhlasení nových hraníc Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, t. j. súhlas 
Bratislavy s rozsahom riešeného územia Územného plánu zóny Ostredky v MČ Bratislava – 
Ružinov v zmysle Štatútu hlavného mesta Bratislavy. Ku dnešnému dňu nebolo mestskej časti 
doručené stanovisko Magistrátu hl. mesta SR Bratislava. 
 
4.  Územný plán zóny Líščie nivy – Palkovičova 
 Územný plán zóny Miletičova trhovisko 
 

V zmysle Zápisnice č. 5/2015 zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného 
prostredia a dopravy konaného dňa 23.03. 2015 v bode č. 4 komisia súhlasí, aby Referát 
územného plánu a regionálneho rozvoja začal verejné obstarávanie pre odborne spôsobilú 
osobu pre ÚPN-Z Líščie nivy – Palkovičová a ÚPN-Z Miletičova – trhovisko. Komisia 
následne konštatuje, že v súčasnej dobe nepovažuje obstarávanie UPN-Z Mraziarenská za 
prioritné.  
 
Mestská časť požiadala podľa čl. 42 písm. d) Štatútu hlavného mesta listom 
UP/CS9178/2015/2/UP5 zo dňa 2.4.2015 o súhlas s obstarávaním Územného plánu zóny 
Líščie nivy – Palkovičova a listom UP/CS9179/2015/2/UP5 zo dňa 2.4.2015 o súhlas 
s obstarávaním Územného plánu zóny Miletičova trhovisko. 


