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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 26.11.2013 

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 
 
Spracovateľ dňa 22.11.2013 odovzdal 4 súpravy územnoplánovacej dokumentácie zóny 
(sprievodný list spracovateľa 78/13-RS, zákazka č. 373/08 zo dňa 22.11.2013), t. j. textovú 
a grafickú časť pre potreby preskúmania podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Mestská časť dňa 26.11.2013 postúpila 
spracovaný návrh územného plánu zóny Okresnému úradu v Bratislave na preskúmanie 
v zmysle § 25 stavebného zákona. 
 
3.  Územný plán zóny Bajkalská, Drieňová 

Územný plán zóny Štrkovecké jazero 
Územný plán zóny Bajkalská roh 
 

Referát územného plánovania mestskej časti Bratislava – Ružinov odovzdal odborne 
spôsobilej osobe pre obstarávanie ÚPP a ÚPD – Ing. arch. M. Arpášovi všetky doručené 
pripomienky a námietky k návrhom zadaní územných plánov zón (t. j. odpovede, stanoviská 
a vyjadrenia organizácií, ale aj občanov mestskej časti) pre vyhodnotenie a následné 
zapracovanie akceptovaných pripomienok do návrhov zadaní uvedených ÚPN zón. 
Obstarávateľ tým zabezpečil zapracovanie podnetov a pripomienok do návrhov zadaní 
a v blízkej dobe očakáva ich schválenie v miestnom zastupiteľstve. Nepriaznivým stavom je, 
že nateraz 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 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 (ďalej len zákon) na 
služby odborne spôsobilej osoby pre obstaranie ÚPN – Z podľa uznesenia MZ č. 
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č.347/XX/2013 zo dňa 25.06.2013. Predloženie cenových ponúk do termínu 21.11.2013 bolo 
predĺžené do 18.12.2013, nakoľko sa neprihlásil žiaden dodávateľ (t. j. odborne spôsobilá 
osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD). Výber z prihlásených uchádzačov, bude realizovaný 
výberovou komisiou do cca. 14 dní po predĺženom termíne výzvy, s predpokladom január 
2014. Uvedená zákazka bude realizovaná z bežných výdavkov – rozpočtová položka 
04.4.3/637 0113. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH cca. 4 000 € s DPH. 
 
5.  Územný plán zóny Líščie nivy – Palkovičova 
 
V súlade s plánom o plnení obstarávania územných plánov zón v mestskej časti Bratislava – 
Ružinov pre roky 2013 až 2015, najneskôr do 30 dní od schválenia zadaní územných plánov 
zón „ÚPN–Z Štrkovecké jazero“, „ÚPN–Z Bajkalská“, „Drieňová a ÚPN–Z Bajkalská roh“ 
bude oznámené začatie obstarávania ÚPN–Z Líščie nivy – Palkovičova. Upozorňujeme, že 
proces obstarávania môže byť komplikovaný faktom, že Ing. arch. Martinovi Arpášovi –  
odborne spôsobilej osobe s ktorou má mestská časť uzatvorenú zmluvu na služby odborne 
spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, končí uvedená odborná spôsobilosť dňom 
25.05.2014, t. j. oprávnenie pre výkon uvedenej činnosti s reg. č. 183 vydané MDVRR SR. 
 


