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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 09.09.2014 
 
1.  Územný plán zóny Trnávka – stred 
 
Ukončenie spracovania Územného plánu zóny Trnávka – stred, upravený výsledný návrh z r. 
2014 bolo so spracovateľom prerokované dňa 30.07.2014 s dorokovaním dňa 13.08.2014 so 
stanovením definitívneho termínu odovzdania pripravovanej ÚPD zóny. Následne po 
odovzdaní a úpravách vo vyhodnotení písomných stanovísk alt. pripomienok mestská časť, 
ako obstarávateľ územného plánu zóny požiadala dňa 2. septembra 2014 o vydanie nového 
stanoviska v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 
Jedná sa o splnenie požiadaviek vyplývajúcich zo stanoviska č. j. V/2014/00258-11/HOM zo 
dňa 07.05.2014 Okresného úradu Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky. 
 
2.  Územný plán zóny Trnávka, Krajná – Bočná 
 
Žiadosť o registráciu bola odoslaná na MDVRR SR, list č. p. ÚP/CS205/2014/12/ÚP2 zo dňa 
13.08.2014. Uloženie ÚPN zóny Trnávka, Krajná – Bočná bolo vykonané osobne osobou pre 
obstarávanie ÚPP a ÚPD Ing. arch. Andrejom Pappom v dňoch 13. a 14.08.2014. Referát 
RRaÚP očakáva odpoveď na uvedený list t. j. postup v zmysle § 18 vyhlášky 55/2001 Z. z. 
o ÚPP a ÚPD, s následným uložením na miestnom úrade (§ 28 zákon č. 50/1976 Zb.). 
 
Proces prípravy, spracovania a schválenia ÚPN – Z Trnávka, Krajná – Bočná možno 
považovať za ukončený. 
 
3.  Územný plán zóny Bajkalská, Drieňová 

Územný plán zóny Štrkovecké jazero 
Územný plán zóny Bajkalská roh 

 
Od dňa 22.04.2014 v stave prípravy konceptov jednotlivých územných plánov zón, 
s predpokladom odovzdania spracovaných konceptov do 10.09.2014 pred zasadnutím 
Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy, v ktorej spracovateľ predstaví 
spracovaný koncept v dvoch variantoch pre všetky tri územné plány zón. Deň 16.09.2014 je 
plánovaný ako začiatok lehoty prerokovania konceptov uvedených územných plánov zón, 
pričom termín ukončenia pripomienkovania územných plánov zón bude 17.10.2014. Zároveň 
bude po oboznámení sa s konceptom ÚPN zón  podľa zákona uskutočnené dňa 07.10.2014 
o 9.00 (v utorok) verejné prerokovanie s dotknutými orgánmi a inštitúciami, následne verejné 
prerokovanie s občanmi bude dňa 08.10 2014 o 17.00 (oznámené verejnou vyhláškou).  
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4.  Územný plán zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov 
 
Aktuálne sú v príprave prieskumy a rozbory územného plánu zóny, ktoré sú v spracovaní 
súťažou vybraným spracovateľom ÚPN – Z Cvernovka Ing. arch. Petra Žalmana s termínom 
ukončenia a odovzdania do dňa 27.10.2014. Súčasne je v príprave zadanie ÚPN zóny 
Cvernovka (Ing. arch. Marta Závodná). Pre spracovanie územného plánu zóny, v ktorom budú 
jasne špecifikované požiadavky pre spracovanie konceptu a návrhu, pričom je v záujme 
mestskej časti ale aj OSO, akceptovať poznatky prieskumov a rozborov. Mestská časť 
predpokladá, termín predloženia a schválenia zadania v MZ MČ Bratislava – Ružinov najskôr 
v 1/2 roka 2015 (prerokovanie zadania min. 30 dní). 
 
5.  ÚPN – Z Ostredky 
 
Výzva na zabezpečenie obstarávania odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD 
bola celkovo tretí krát predĺžená a následne  zaslaná viacerým  OSO pre obstarávanie ÚPP 
a ÚPD, pričom sa prihlásila a cenovú ponuku predložila len jedna OSO s ktorou je mestská 
časť v rokovaní o uzavretí zmluvy pre obstarávanie ÚPN – Z Ostredky. Následne bude 
v zmysle stanoviska hlavného mesta pripravené verejné obstarávanie na spracovateľa 
územného plánu zóny s rozsahom územia stanoveným Hlavným mestom SR Bratislava 
v zmysle vyjadreného súhlasu. Aktuálne prebieha príprava zmluvy s odborne spôsobilou 
osobou a definovanie predmetu riešenia územného plánu zóny Ostredky. 
 
 
 


