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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 01.12.2014 
 
1.  Územný plán zóny Trnávka – stred 
 
Bez zmeny, m. č. 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., 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 prebieha zozbieranie písomných stanovísk s pripomienkami ku odovzdaným 
konceptom (variant a), variant b)) v termíne do 08.12.2014 zaslaním na Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava – Ružinov. Po zozbieraní stanovísk s pripomienkami obstarávateľ 
zabezpečí prípravu súborného stanoviska, ktoré bude podkladom pre prerokovanie 
a rozhodnutie o ďalšom postupe t. j. príprave návrhu podľa vybraného variantu. Jednotlivé 
prerokovania neakceptovaných pripomienok konceptov budú smerované k vzájomnej dohode 
medzi mestskou časťou a namietajúcim. 
 
3.  Územný plán zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov 
 
Dňa 27.10.2014 spracovateľ Ing. arch. Peter Žalman odovzdal mestskej časti Bratislava – 
Ružinov prieskumy a rozbory (celkovo 6 súprav dokumentov), ktoré boli prevzaté. Aktuálne 
prebieha príprava návrhu Zadania ÚPN zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov, 
s predpokladaným termínom odovzdania pre následné prerokovanie do 60 dní od prevzatia 
prieskumov a rozborov (28.12.2014). Prerokovanie návrhu Zadania ÚPN zóny Cvernovka 
v MČ Bratislava – Ružinov bude vo februári 2015. 
 
4.  Územný plán zóny Ostredky v MČ Bratislava – Ružinov 
 
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie zóny zo dňa 27.10.2014, 
aktuálne prebiehajú prípravné práce ÚPN zóny Ostredky v Mestskej časti Bratislava – 
Ružinov, podklady a podnety s možným doručením mestskej časti v termíne do 15. decembra 
2014. Aktuálne sa pripravuje VO na spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie zóny 
s termínom 01/2015. 


