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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 14.10.2014 

 

1.  Územný plán zóny Trnávka – stred 

 

Dňa 14.10.2014 bol mestskej časti Bratislava – Ružinov doručený list č. j. OU-BA-OVBP-

2014/21670-HOM zo dňa 06.10.2014 so stanovisko v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, kde v závere OÚ Bratislava ako príslušný orgán 

územného plánovania súhlasí s predložením návrhu ÚPN zóny Trnávka – stred, upravený 

výsledný návrh. 

 

2.  Územný plán zóny Bajkalská, Drieňová 

Územný plán zóny Štrkovecké jazero 

Územný plán zóny Bajkalská roh 

 

Aktuálne v príprave prerokovania konceptov. Na dňa 27.10.2014 o 14.00 hod. vo veľkej 

zasadačke MÚ m. č. Bratislava – Ružinov je oznámené verejné prerokovanie. Riešenie 

všetkých troch ÚPN zón bolo verejnosti prezentované 08.10.2014 o 17.00 hod. vo veľkej 

zasadačke MÚ m. č. Bratislava – Ružinov. Po doručení všetkých odpovedí od dotknutých 

orgánov a inštitúcií, bude v zmysle procesu obstarávania pripravené súborné stanovisko, ktoré 

bude prerokované v komisiách miestneho zastupiteľstva. 

 

3.  Územný plán zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov 

 

Aktuálne prebieha príprava prieskumov a rozborov, ale aj zadania ÚPN zóny. Termín 

odovzdania prieskumov a rozborov 27.10.2014. 

 

4.  ÚPN – Z Ostredky 

 

Bez zmien v procese prípravy obstarávania, v 42. týždni 2014 bola pripravená zmluva 

s odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD. Po podpísaní zmluvy odborne 

spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD pripraví oznámenia o začatí obstarávania (v 

zmysle zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 24/2006 Z. z.) s následnou prípravou návrhu 

Zadania.  

 

 

 


