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Dôvodová správa 
 
Odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia vyplynula z uznesenia miestneho 

zastupiteľstva č. 347/XX/2013 zo dňa 25. 06. 2013 povinnosť obstarať územný plán zóny na 
lokalitu bývalej továrne na cverny – „Územný plán zóny Cvernovka v MČ Bratislava – 
Ružinov“. Riešené územie ÚPN zóny  Cvernovka v MČ Bratislava Ružinov v katastrálnom 
území Nivy je vymedzené ulicami: zo severu Páričkovou ulicou, z východu Košickou ulicou, 
z juhu ul. Mlynské Nivy a zo západu Svätoplukovou ulicou. 

Zámerom Mestskej časti Bratislava – Ružinov bolo získanie záväzného dokumentu na 
zonálnej úrovni, ktorý spodrobní platný územný plán mesta rozsahom a obsahom zodpo-
vedajúcim § 12, § 13 a §23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií. Obstarávanie je 
zabezpečené podľa § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na 
obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie Ing. arch. 
Marty Závodnej reg. č. 340, vydaného MDVRR SR. 

Dňa 10. 04. 2014 bolo oznámené začatie obstarávania ÚPN zóny Cvernovka v MČ 
Bratislava – Ružinov. Príprave pre spracovanie predchádzali prieskumy a rozbory, odovzdané 
dňa 03. 11. 2014, s následných prerokovaním návrhu zadania v zmysle § 20 ods. 2 stavebného 
zákona. 
 
Doterajší priebeh obstarávania územného plánu zóny: 
 
10. 04. 2014 – Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie 
19. 05. 2014 – Odpoveď hlavného mesta SR Bratislavy na oznámenie o začatí 

(súhlas s obstarávaním územného plánu zóny) 
03. 11. 2014 – Odovzdanie prieskumov a rozborov územného plánu zóny 
10. 12. 2014 – Oznámenie o strategickom dokumente (SEA) 
11. 02. 2015 – Oznámenie o začatí verejného prerokovania návrhu zadania 

Odovzdanie návrhu zadania ÚPN zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov 
19. 02. 2015 – Rozhodnutie Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, že 

navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať 
06. 05. 2015 – Prebratie návrhu zadania ÚPN zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov 

zadanie so zapracovaním akceptovaných podnetov a pripomienok 
18. 05. 2015 – Podanie žiadosti o posúdenie zadania ÚPN zóny Cvernovka na OÚ Bratislava 
15. 07. 2015 – Doručenie stanoviska OÚ Bratislava list č. j. OU-BA-OVBP1-2015/004292-

2/HOM zo dňa 22. 06. 2015, posúdenie zadania ÚPN zóny Cvernovka v MČ 
Bratislava – Ružinov na Okresnom úrade Bratislava s vyjadrením súhlasu. 

 
Vzhľadom na uvedené a  na základe súhlasného stanoviska vyplývajúce z posúdenia 

Okresným úradom Bratislava odporúča referát územného plánu a regionálneho rozvoja 
schváliť predložený návrh zadania Územného plánu zóny Cvernovka v MČ Bratislava – 
Ružinov v MZ. 
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Návrh uznesenia 
 

 
 
miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
Návrh zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov 
 
 
 
A)      berie na vedomie 

 
1) Správu o obstaraní a prerokovaní Návrhu zadania pre vypracovanie Územného plánu 

Zóny Cvernovka v Mestskej časti Bratislava – Ružinov, apríl 2015, 
 

2) Stanovisko Odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu v Bratislave, 
 
3) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní Návrhu 

zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny Cvernovka v Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov, apríl 2015. 

 
 
 

B)            schvaľuje 
 
Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov, 
máj 2015 
 
 

C)              ukladá 
 
Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi 
koordinovať spracovanie konceptu a následne návrhu Územného plánu zóny Cvernovka 
v MČ Bratislava – Ružinov na podklade schváleného Zadania pre vypracovanie 
Územného plánu zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov (čistopis) 
 
 
 
          T: september 2015 
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Miestna rada mestskej časti Bratislava – Ružinov 
Uznesenie č. 58/2015 
zo dňa 13. 08. 2015 

 
2. Návrh na schválenie návrhu zadania Územného plánu zóny Cvernovka v MČ 

 
Bratislava – Ružinov  
Miestna rada  
po prerokovaní materiálu 
 
A.     b e r i e n a v e d o m i e 
 
1) Dôvodovú správu o obstaraní a prerokovaní Návrhu zadania pre vypracovanie Územného  
plánu zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov, apríl 2015 
 
2) Stanovisko Odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu v Bratislave, list č.j. OÚ-
BA-OVBP1-2015/004292-2/HOM zo dňa 22.06.2015  
 
3) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní Návrhu 
zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny Cvernovka v Mestskej časti Bratislava – 
Ružinov, apríl 2015 
 
B.           o d p o r ú č a  
 
starostovi mestskej časti Bratislava – Ružinov  
predložiť materiál Návrh na schválenie návrhu zadania Územného plánu zóny Cvernovka v 
MČ Bratislava - Ružinov miestnemu zastupiteľstvu na prerokovanie a následne schválenie, na 
najbližšom miestnom zastupiteľstve MČ, ktoré sa uskutoční dňa 22. 09. 2015 
 
 
 
 

T: september 2015 
 
 
 
 

  Dušan Pekár, v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
Príloha č. 1 – viď. kópia 
Príloha č. 2 http://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/0/4315/navrh-zadania-upn-z 
cvernovka.pdf  
Príloha č. 3 – viď. kópia 
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