
                                                        

 

Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov 

              

č. 2/ 2015 

zo dňa 17.02.2015 

 

 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov podľa zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov ustanovuje: 

 

                                                                      § 1 

 

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Ružinov sa vyhlasuje 

záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred (ďalej len „nariadenie“). 

(2) Priestorové vymedzenie riešenia územného plánu tvorí časť územia mestskej časti 

Bratislava – Ružinov, ktorá je vymedzená hranicami riešeného územia zóny  

 

 na severozápade              Ribayovou a Bulharskou ulicou, 

 na severovýchode            Galvaniho ulicou, 

 na juhovýchode                Ulicou Na križovatkách, 

 na juhu a juhozápade       železničnou traťou č. 131 Bratislava – Komárno 

a železničnou traťou č. 132 Bratislava – Rusovce – Rajka, 

vedúcimi medzi železničnou stanicou Podunajské 

Biskupice, ulicou Na lánoch, Cablkovou a Ribayovou 

ulicou, resp. Trnavskou cestou. 

 

 

§ 2 

 

Záväznú časť Územného plánu zóny Trnávka – stred tvorí: 

 

a) textová časť, jej záväzná časť C, ktorá obsahuje kapitoly 

      C.1.  Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

      C.2.  Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

      C.3.  Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, v regulovaných územno 

-  funkčných jednotkách (blokoch) 

      C.4.  Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb 

      C.5.  Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby 

      C.6.  Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby 

      C.7.  Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 



  

      C.8.  Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom území  

zóny 

      C.9.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

      C.10.Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 

 

b) grafická časť, jej záväzná časť, ktorá obsahuje: 

   - Návrh regulácie funkčno-prevádzkového využívania a hmotovo - priestorového 

usporiadania  v území 

      - Schému verejnoprospešných stavieb 

 

 

 

§ 3 

 

Textová a grafická časť územného plánu zóny Trnávka – stred je uložená a možno do nej 

nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Ružinov, na Hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave, na Stavebnom úrade mestskej časti Bratislava – Ružinov a 

na Okresnom úrade Bratislava, na odbore výstavby a bytovej politiky, Lamačská cesta 8, 845 

14 Bratislava 45. 

 

 

§ 4 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 07. marca 2015. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Dušan Pekár, v. r. 

        starosta 

 

    

 

 

 


