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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 22.01.2014 

1.  Územný plán zóny Trnávka – stred 

Stav v obstarávaní bez zmeny, naďalej na preskúmaní v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na Okresnom úrade Bratislava, 
Odbor výstavby a bytovej politiky. 
 
2.  Územný plán zóny Trnávka, Krajná – Bočná 
 
Stav v obstarávaní bez zmeny, naďalej na preskúmaní v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na Okresnom úrade Bratislava, 
Odbor výstavby a bytovej politiky. 
 
3.  Územný plán zóny Bajkalská, Drieňová 

Územný plán zóny Štrkovecké jazero 
Územný plán zóny Bajkalská roh 
 

Obstarávateľ zabezpečil zapracovanie podnetov a pripomienok do návrhov zadaní ÚPN-Ztiek.  
K dnešnému dňu 22.01.2014 nebolo mestskej časti Bratislava – Ružinov doručené vyjadrenie 
resp. stanovisko k návrhu zadaní z Okresného úradu Bratislava – Odbor výstavby a bytovej 
politiky a zadania nateraz nie sú posúdené v zmysle § 20 ods. 5 písm. c) zákona č. 50/1976 
Zb., čo môže spôsobiť výrazný termínový posun v plnení obstarávania uvedených územných 
plánov zón. 
 
Mestská časť ako aj spracovateľ urgujú predmetné posúdenie na Odbore výstavby a bytovej 
politiky Okresného úradu Bratislava. 
 
4.  Územný plán zóny „Cvernovka“ 
 
V zmysle prijatého uznesenia mestskej časti Bratislava – Ružinov o príprave územného plánu 
zóny v katastrálnom území Nivy, vymedzenom ulicami Páričkova, Svätoplukova, Mlynské 
nivy, Košická, Dulovo námestie – názov „ÚPN-Z Cvernovka“. Referát územného plánovania 
zverejnil Výzvu na predloženie cenovej ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
na služby odborne spôsobilej osoby pre obstaranie ÚPN – Z podľa uznesenia miestneho 
zastupiteľstva č. 347/XX/2013 zo dňa 25.06.2013. Predloženie cenových ponúk odborne 
spôsobilých osôb pre obstarávanie ÚPP a ÚPD bolo do 18.11.2013, následne opakovaná 
výzva s predložením ponúk od 25.11.2013 do 18.12.2014. Na zverejnenú výzvu nereagoval 
žiaden uchádzač. Referát územného plánovania v prvej polovici februára 2014 pristúpi 
k priamemu osloveniu odborne spôsobilých osôb pre obstarávanie ÚPP a ÚPD. 
 
 


