
 
 

Podnety na návrh  
zmien a doplnkov 03  

ÚPN Hl. mesta SR Bratislavy za 
Mestskú časť Bratislava - Ružinov 



Podnet č. 1 



Podnet č. 1 

Návrh na zmenu funkčného využitia územia                   
v MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Trávniky okolie Ružinovského jazera,             
v k. ú. Ružinov. 

Zmena na funkčnú plochu 1110 - parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy. 



Zaradenie podnetu  hl. mestom           Podnet č. 1 

Podnety spĺňajúce uvedené kritériá a odporučené 
na zaradenie pre spracovanie aktualizácie 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy                     
v rozsahu jednotlivých lokalít, 

(ŽLTÁ TABUĽKA Č. 2) 



Podnet č. 1 



Podnet č. 1 



Zdôvodnenie podnetu                            Podnet č. 1 

Uvedené časti územných plôch sú v priamom 
kontakte s Ružinovským jazerom (t. j. s brehom), 
vodná plocha jazera predstavuje významný 
ekostabilizačný prvok, v blízkosti ktorého je nutné 
zachovať primeraný rozsah zelených plôch určených 
ku každodennej rekreácii vo forme udržiavanej 
i neudržiavanej zelene. Je vo verejnom záujme 
(široká verejnosť zastúpená obyvateľmi sídliska 
Trávniky) a MČ Ružinov, aby sa zachoval súčasný 
prírodný resp. parkový charakter zažitého 
prostredia.  

 



Podnet č. 2 



Podnet č. 2 

Návrh na zmenu funkčného využitia územia 
v MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Ostredky, v dotyku so školským 
areálom Rovníkova - Ostredková                                          
v k. ú. Ružinov.  

Zmena na funkčnú plochu 1110 - parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy. 



Zaradenie podnetu  hl. mestom           Podnet č. 2 

Podnety spĺňajúce uvedené kritériá a odporučené 
na zaradenie pre spracovanie aktualizácie 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy                    
v rozsahu jednotlivých lokalít, 

(ŽLTÁ TABUĽKA Č. 2) 
 



Podnet č. 2 



Podnet č. 2 



Zdôvodnenie podnetu   1/2          Podnet č. 2 

Ekologicky vyvážené sídlo má mať v zmysle 
Štandardov minimálnej vybavenosti obcí, ktoré 
vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, viac  
ako 60% plošnej výmery vegetačných formácií.   

Územný plán v území s kódom G 101 definuje min. 
KZ = 0,30, t. j. v uvedenej časti navrhovanej funkčnej 
plochy, podnet na ZaD 03, pritom je zrejmé že 
v prípade možnej dostavby by mohla nastať 70% 
strata pôvodných zelených plôch (vegetácie).  



Zdôvodnenie podnetu   2/2             Podnet č. 2 

Z uvedeného dôvodu pre zabezpečenie zachovania 
zelene na predmetnej ploche požadujeme  zmenu 
regulácie funkčnej plochy na kód  1110 – parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy – stabilizované 
územie.  

Uvedené časti územných plôch sú v priamom 
kontakte s pešou zónou na Súmračnej ulici. Pešia 
zóna vytvára spolu so stromoradím a okolitou 
zeleňou prirodzený vegetačný koridor od 
Ružinovskej ulice k parku na Ostredkovej ulici.  

 



Podnet č. 3 



Podnet č. 3 

Návrh na zmenu funkčného využitia územia 
v MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Pošeň, medzi Chlumeckého ul., 
Štefunkovou ul. a Exnárova ul.                                      
v k. ú. Ružinov.  

Zmena na funkčnú plochu 1110 - parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy. 



Zaradenie podnetu  hl. mestom           Podnet č. 3 

Podnety spĺňajúce uvedené kritériá a odporučené 
na zaradenie pre spracovanie aktualizácie 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy                      
v rozsahu jednotlivých lokalít, 

(ŽLTÁ TABUĽKA Č. 2) 

 



Podnet č. 3 



Podnet č. 3 



Zdôvodnenie podnetu   1/2           Podnet č. 3 

Ekologicky vyvážené sídlo má mať v zmysle Štandardov 
minimálnej vybavenosti obcí, ktoré vydalo Ministerstvo 
životného prostredia SR, viac ako 60% plošnej výmery 
vegetačných formácií.   

Územný plán v stabilizovanom území podiel zelene 
v m2/1byt resp. inak nedefinuje, pričom sú definované 
nároky na plochy v rámci plôch novej obytnej zástavby 
(MČ Ružinov – 16,62 m2/1byt a z toho parková zeleň               
v % - 68%). Z uvedeného dôvodu pre zabezpečenie 
zachovania zelených plôch v uvedenom území 
požadujeme zmenu regulácie funkčnej plochy                   

na kód  1110 . 



Zdôvodnenie podnetu   2/2           Podnet č. 3 

Uvedená plocha je miestom krátkodobej rekreácie 
obyvateľov okolitých bytových domov, vrátane 
športových aktivít. 

 



Podnet č. 4 



Podnet č. 4 

Návrh na zmenu funkčného využitia územia 
v MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Pošeň, medzi ul. Ivana Horvátha, 
Exnárova a Čmelíkova,                                                      
v k. ú. Ružinov.  

Zmena na funkčnú plochu 1110 - parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy. 



Zaradenie podnetu  hl. mestom           Podnet č. 4 

Podnety navrhnuté na zaradenie pre spracovanie 
aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy v rozsahu jednotlivých lokalít. 

 

(RUŽOVÁ TABUĽKA Č. 0 – ČASŤ A) 

 

 



Podnet č. 4 



Podnet č. 4 



Zdôvodnenie podnetu              Podnet č. 4 

Ekologicky vyvážené sídlo má mať v zmysle Štandardov 
minimálnej vybavenosti obcí, ktoré vydalo Ministerstvo 
životného prostredia SR, viac  ako 60% plošnej výmery 
vegetačných formácií. 

Územný plán v stabilizovanom území podiel zelene 
v m2/1byt resp. inak nedefinuje, pričom sú definované 
nároky na plochy v rámci plôch novej obytnej zástavby 
(MČ Ružinov – 16,62 m2/1byt a z toho parková zeleň           
v % - 68%). Z uvedeného dôvodu pre zabezpečenie 
zachovania zelených plôch v uvedenom území 
požadujeme zmenu regulácie funkčnej plochy                  
na kód  1110 –  stabilizované územie.   

 



Podnet č. 5 



Podnet č. 5 

Návrh na zmenu funkčného využitia územia 
v MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Jégeho ul., medzi ul. Jégeho, 
Palkovičova a Záhradnícka,                                                  
v k. ú. Nivy. 

Zmena na funkčnú plochu 1110 - parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy. 



Zaradenie podnetu  hl. mestom           Podnet č. 5 

Podnety spĺňajúce uvedené kritériá a odporučené 
na zaradenie pre spracovanie aktualizácie 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy                     
v rozsahu jednotlivých lokalít, 

(ŽLTÁ TABUĽKA Č. 2) 

 



Podnet č. 5 



Podnet č. 5 



Zdôvodnenie podnetu             Podnet č. 5 

Ekologicky vyvážené sídlo má mať v zmysle Štandardov 
minimálnej vybavenosti obcí, ktoré vydalo Ministerstvo 
životného prostredia SR, viac  ako 60% plošnej výmery 
vegetačných formácií. 

Územný plán v stabilizovanom území podiel zelene 
v m2/1byt resp. inak nedefinuje, pričom sú definované 
nároky na plochy v rámci plôch novej obytnej zástavby 
(MČ Ružinov – 16,62 m2/1byt a z toho parková zeleň                
v % - 68%). Z uvedeného dôvodu pre zabezpečenie 
zachovania zelených plôch v uvedenom území 
požadujeme zmenu regulácie funkčnej plochy               
na kód  1110 – stabilizované územie.   

 



Podnet č. 6 



Podnet č. 6 

Návrh na zmenu funkčného využitia území                  
v MČ Bratislava – Ružinov,   

lokalita: kúpalisko Delfín, medzi ul. Miletičova 
a Ružová dolina,                                                            
v k. ú. Nivy  

Zmena na funkčnú plochu 1110 - parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy. 



Zaradenie podnetu  hl. mestom           Podnet č. 6 

Podnety navrhnuté na zaradenie pre spracovanie 
aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy v rozsahu jednotlivých lokalít. 

 

(RUŽOVÁ TABUĽKA Č. 0 – ČASŤ A) 

 



Podnet č. 6 



Podnet č. 6 



Zdôvodnenie podnetu   1/2           Podnet č. 6 

Ekologicky vyvážené sídlo má mať v zmysle Štandardov 
minimálnej vybavenosti obcí, ktoré vydalo Ministerstvo 
životného prostredia SR, viac ako 60% plošnej výmery 
vegetačných formácií.   

Územný plán v stabilizovanom území neudáva podiel 
zelených plôch, ktoré musia zostať zachované vo funkcii 
„Občianska vybavenosť lokálneho významu“, kód  202, 
následne ÚPN v stabilizovanom obytnom území 
nedefinuje podiel zelených plôch v m2/1byt resp. inak, 
pričom sú definované nároky na plochy v rámci                   
plôch novej obytnej zástavby (MČ Ružinov – 16,62 
m2/1byt a z toho plochy parkovej zelene v % - 68%).  



Zdôvodnenie podnetu   2/2           Podnet č. 6 

Z uvedeného dôvodu pre zabezpečenie zachovania 
zelených plôch v uvedenom území požadujeme zmenu 
regulácie funkčnej plochy na kód  1110 – parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy – stabilizované 
územie.  

Na uvedenej ploche sa nachádza park, ktorý slúži na 
krátkodobú rekreáciu nielen obyvateľov okolitých 
bytových domov, ale aj žiakov okolitých škôl 
a návštevníkov nákupných centier. 

 



Podnet č. 7 



Podnet č. 7 

Návrh na zmenu funkčného využitia územia 
v MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Svätoplukova ul., medzi ul. 
Svätoplukova a Kvačalova ul.,                                                                    
v k. ú. Nivy  

Zmena na funkčnú plochu 1110 - parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy. 



Zaradenie podnetu  hl. mestom           Podnet č. 7 

Podnety spĺňajúce uvedené kritériá a odporučené 
na zaradenie pre spracovanie aktualizácie 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy                   
v rozsahu jednotlivých lokalít, 

(ŽLTÁ TABUĽKA Č. 2) 

 



Podnet č. 7 



Podnet č. 7 



Zdôvodnenie podnetu   1/2           Podnet č. 7 

Ekologicky vyvážené sídlo má mať v zmysle Štandardov 
minimálnej vybavenosti obcí, ktoré vydalo Ministerstvo 
životného prostredia SR, viac ako 60% plošnej výmery 
vegetačných formácií.   

Územný plán v stabilizovanom území nedefinuje podiel 
zelených plôch v m2/1byt resp. inak, pričom sú 
definované nároky na plochy v rámci plôch novej 
obytnej zástavby (MČ Ružinov – 16,62 m2/1byt a z toho 
plochy parkovej zelene v % - 68%). Z uvedeného 
dôvodu pre zabezpečenie zachovania zelených plôch 
v uvedenom území požadujeme zmenu regulácie 
uvedenej časti funkčnej plochy na kód  1110. 



Zdôvodnenie podnetu   2/2            Podnet č. 7 

Uvedený parčík slúži spolu s parkom pri ŠNOPe, na 
ktorý bezprostredne nadväzuje, pre krátkodobú 
rekreáciu obyvateľov okolitých bytových domov, firiem 
a má neodmysliteľne hygienickú funkciu – zníženia 
prašnosti, zvýšenie vlhkosti vzduchu a pod. 



Podnet č. 8 



Podnet č. 8 

Návrh na zmenu funkčného využitia územia 
v MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Ostredky, medzi ul. Maximiliána Hella 
a Sputnikovou ul.,                                                                     
v k. ú. Ružinov.  

Zmena na funkčnú plochu 1110 - parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy. 



Zaradenie podnetu  hl. mestom           Podnet č. 8 

Podnety spĺňajúce uvedené kritériá a odporučené 
na zaradenie pre spracovanie aktualizácie 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy                       
v rozsahu jednotlivých lokalít, 

(ŽLTÁ TABUĽKA Č. 2) 

 



Podnet č. 8 



Podnet č. 8 



Zdôvodnenie podnetu                            Podnet č. 8 

Ekologicky vyvážené sídlo má mať v zmysle Štandardov 
minimálnej vybavenosti obcí, ktoré vydalo Ministerstvo 
životného prostredia SR, viac  ako 60% plošnej výmery 
vegetačných formácií.  

Územný plán v stabilizovanom území nedefinuje podiel 
zelených plôch v m2/1byt resp. inak, pričom sú 
definované nároky na plochy v rámci plôch novej 
obytnej zástavby (MČ Ružinov – 16,62 m2/1byt a z toho 
plochy parkovej zelene v % - 68%). Z uvedeného 
dôvodu pre zabezpečenie zachovania zelených plôch 
v uvedenom území požadujeme zmenu regulácie 
uvedenej časti funkčnej plochy na kód  1110 – 
stabilizované územie.   



Podnet č. 9 



Podnet č. 9 

Návrh na doplnenie trasovania hlavnej 
cyklistickej trasy – Ružinovská trasa – radiála,                 
na území MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Ružinovská ul.,                                                   
v k. ú. Ružinov.  

Verejné dopravné vybavenie – hlavné 
cyklotrasy. 



Podnet č. 9 



Zdôvodnenie podnetu                     Podnet č. 9 

Severný chodník sa už cca 10 rokov používaný 
cyklistami aj chodcami ako združená cyklotrasa. 
V územnom konaní je projekt „Cyklotrasa Ružinovská, 
SO 01 úsek Bajkalská – Tomášikova – Astronomická“, 
(ktorý navrhuje (STARZ) oddelenie cyklistov od chodcov. 
Jestvujúcu hlavnú cyklotrasu na južnej strane 
Ružinovskej ul. t. j. hlavná cyklotrasa podľa platnej ÚPD 
– požadujeme zachovať. 



Podnet č. 10 



Podnet č. 10 

Návrh na hlavnú cyklistickú trasu na území               
MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Bajkalská ul.,                                                             
v k. ú. Ružinov.  

Verejné dopravné vybavenie – hlavné 
cyklotrasy. 



Zaradenie podnetu  hl. mestom         Podnet č. 10 

Podnety navrhnuté na zaradenie pre spracovanie 
aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy v rozsahu jednotlivých lokalít. 

 

(RUŽOVÁ TABUĽKA Č. 0 – ČASŤ A) 

 



Podnet č. 10 



Zdôvodnenie podnetu   1/2          Podnet č. 10 

Cyklotrasa Bajkalská v úseku Lávka Prístavného mosta – 
Trnavská cesta má 4 rozdielne časti: 

1. Lávka Prístavného mosta – ul. Mlynské nivy je vo 
výstavbe, 

2. Ul. Mlynské nivy – Trenčianska – je využívaná 
cyklistami a potrebuje revitalizáciu (úsek nie je v ÚPN), 
práce na projekte ešte nezačali. 

3. Trenčianska – mimoúrovňová križovatka so 
Záhradníckou (úsek je v ÚPN), 



Zdôvodnenie podnetu   2/2          Podnet č. 10 

4. Mimoúrovňová križovatka so Záhradníckou ul. – 
križovatka Bajkalská – Trnavská (úsek nie je vyznačený 
v teréne a nie je v aktuálnej ÚPD Hl. mesta SR 
Bratislavy) – inak potrebný pre zaústenie hlavnej 
cyklotrasy na Drieňovej ulici. Práce na projekte ešte 
nezačali. 



Podnet č. 11 



Podnet č. 11 

Návrh na hlavnú cyklistickú trasu na území               
MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Trnavská cesta,                                                     
v k. ú. Ružinov.  

Verejné dopravné vybavenie – hlavné 
cyklotrasy. 



Podnet č. 11 



Zdôvodnenie podnetu                   Podnet č. 11 

Je to západno-východné prepojenie hlavných 
mestských cyklotrás Tomášikova - Vrakunská, do 
ktorého je zaústená vedľajšia cyklotrasa na ul. Dr. V. 
Clementisa (návrh MČ Bratislava – Ružinov). Južne od 
vozovky Trnavskej cesty je dostatok priestoru pre jej 
umiestnenie (jestvujúci južný hlavný peší ťah). 
Projektová dokumentácia nebola objednaná. 



Podnet č. 12 



Podnet č. 12 

Návrh na zmenu trasovania hlavnej cyklistickej 
trasy – Ružinovská tangenta,  na území MČ 
Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Tomášikova ul.,                                                   
v k. ú. Ružinov.  

Verejné dopravné vybavenie – hlavné 
cyklotrasy. 



Podnet č. 12 



Zdôvodnenie podnetu                   Podnet č. 12 

Trasovanie po východnej strane je problematické kvôli 
vlastníctvu pozemkov OMNIA a.s..  Park na západnej 
strane umožňuje viacero možností umiestnenia 
cyklotrasy. 



Podnet č. 13 



Podnet č. 13 

Návrh na hlavnú cyklistickú trasu na území                
MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Drieňová ul.,                                                        
v k.ú. Ružinov.  

Verejné dopravné vybavenie – hlavné 
cyklotrasy. 



Podnet č. 13 



Zdôvodnenie podnetu                   Podnet č. 13 

Trasa je z pohľadu MČ Bratislava - Ružinov potrebná, 
lebo sú do nej zaústené vedľajšie cyklotrasy na 
Sabinovskej a Herlianskej ulici, ktoré na území mestskej 
časti plánuje MČ Bratislava – Ružinov. Dostatočná šírka 
vozovky a chodníkov Drieňovej ulice umožňuje vyznačiť 
cyklotrasu po severnej strane Drieňovej ulice. Treba 
vypracovať projekt organizácie dopravy. 



Podnet č. 14 



Podnet č. 14 

Návrh na hlavnú cyklistickú trasu na území                
MČ Bratislava – Ružinov (súčasť cyklotrasy 
spájajúcej MČ Vajnory s Trnavským mýtom),  

lokalita: Trnavská cesta,                                                             
v k. ú. Ružinov.  

Verejné dopravné vybavenie – hlavné 
cyklotrasy. 



Podnet č. 14 



Zdôvodnenie podnetu                   Podnet č. 14 

MČ Bratislava - Ružinov podporuje ako prioritu úsek 
tejto cyklotrasy medzi Trnavským mýtom a jazerom 
Zlaté piesky, z dôvodu nadväznosti na vedľajšie 
cyklotrasy v MČ Bratislava – Ružinov. MČ Vajnory 
navrhuje trasu viesť v strednom deliacom páse (návrh 
cyklokoalície a iné), čo sa nejaví ako vhodné riešenie 
návrhu uvedenej cyklotrasy. MČ Bratislava – Ružinov 
doporučuje viesť trasu južne od vozovky aspoň 
v úsekoch kde je to možné. 



Podnet č. 15 



Podnet č. 15 

Návrh na zmenu funkčného využitia územia 
v MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Pošeň, medzi Chlumeckého ul. a Ivana 
Horvátha,                                                                               
v k.ú. Ružinov.  

Zmena na funkčnú plochu 1110 - parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy. 

 



Zaradenie podnetu  hl. mestom         Podnet č. 15 

Podnety navrhnuté na zaradenie pre spracovanie 
aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy v rozsahu jednotlivých lokalít. 

 

(RUŽOVÁ TABUĽKA Č. 0 – ČASŤ A) 

 



Podnet č. 15 



Podnet č. 15 



Zdôvodnenie podnetu   1/2        Podnet č. 15 

Ekologicky vyvážené sídlo má mať v zmysle Štandardov 
minimálnej vybavenosti obcí, ktoré vydalo Ministerstvo 
životného prostredia SR, viac ako 60% plošnej výmery 
vegetačných formácií.   

Územný plán v stabilizovanom území neudáva podiel 
zelene, ktorá musí zostať zachovaná vo funkcii 
„Občianska vybavenosť lokálneho významu“, kód  202. 
Z uvedeného dôvodu pre zabezpečenie zachovania 
zelene na predmetnej ploche požadujeme  zmenu 
regulácie funkčnej plochy na kód  1110 – parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy – stabilizované 
územie.  



Zdôvodnenie podnetu   2/2         Podnet č. 15 

Uvedená plocha je miestom krátkodobej rekreácie 
obyvateľov okolitých domov, je ohraničená chodníkmi 
pre peších, ktoré vedú cez celú Pošeň vo východo-
západnom smere. Bezprostredne susedí s pešou zónou 
na ul. I. Horvátha, čím vytvára vhodné prostredie na 
prechádzky a tranzit v príjemnom prostredí.  



Podnet č. 16 



Podnet č. 16 

Návrh na zmenu funkčného využitia územia 
v MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Ostredky, areál Základnej školy – 
Ostredková ul. č. 14,                                                               
v k. ú. Ružinov.  

Zmena na funkčnú plochu 202 – občianska 
vybavenosť lokálneho významu. 

 



Zaradenie podnetu  hl. mestom         Podnet č. 16 

Ostatné podnety podporované mestskými časťami, 
alebo poslaneckými klubmi. 

(RUŽOVÁ TABUĽKA Č. 0 – ČASŤ C) 

 



Podnet č. 16 



Podnet č. 16 



Zdôvodnenie podnetu                      Podnet č. 16 

Vytvorenie jednej územno-funkčnej plochy s 
regulačným kódom 202 - občianska vybavenosť 
lokálneho významu, stabilizované územie. Stabilizácia 
funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu resp. 
zachovanie základnej školskej vybavenosti (ZŠ, 
gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ a iné). 



Podnet č. 17 



Podnet č. 17 

Návrh na zmenu funkčného využitia územia 
v MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Trávniky, areál Základnej školy – 
Nevädzova 2,                                                                          
v k. ú. Ružinov 

Zmena na funkčnú plochu 202 – občianska 
vybavenosť lokálneho významu. 

 



Zaradenie podnetu  hl. mestom         Podnet č. 17 

Ostatné podnety podporované mestskými časťami, 
alebo poslaneckými klubmi. 

(RUŽOVÁ TABUĽKA Č. 0 – ČASŤ C) 

 



Podnet č. 17 



Podnet č. 17 



Zdôvodnenie podnetu                     Podnet č. 17 

Vytvorenie jednej územno-funkčnej plochy s 
regulačným kódom 202 - občianska vybavenosť 
lokálneho významu, stabilizované územie. Stabilizácia 
funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu resp. 
zachovanie základnej školskej vybavenosti (ZŠ, 
gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ a iné). 



Podnet č. 18 



Podnet č. 18 

Návrh na zmenu funkčného využitia územia 
v MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Pošeň, medzi Bachova ul. a Štefunkova 
ul. a južne ul. Andreja Mráza,                                           
v k. ú. Ružinov.  

Zmena na funkčnú plochu 1110 - parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy. 

 

 



Zaradenie podnetu  hl. mestom         Podnet č. 18 

Podnety navrhnuté na zaradenie pre spracovanie 
aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy v rozsahu jednotlivých lokalít. 

 

(RUŽOVÁ TABUĽKA Č. 0 – ČASŤ A) 

 



Podnet č. 18 



Podnet č. 18 



Zdôvodnenie podnetu   1/2          Podnet č. 18 

Ekologicky vyvážené sídlo má mať v zmysle Štandardov 
minimálnej vybavenosti obcí, ktoré vydalo Ministerstvo 
životného prostredia SR, viac ako 60% plošnej výmery 
vegetačných formácií.    

Územný plán v stabilizovanom území podiel zelene 
v m2/1byt resp. inak nedefinuje, pričom sú definované 
nároky na plochy v rámci plôch novej obytnej zástavby 
(MČ Ružinov – 16,62 m2/1byt a z toho parková zeleň                
v % - 68%). Z uvedeného dôvodu pre zabezpečenie 
zachovania zelených plôch v uvedenom území 
požadujeme zmenu regulácie funkčnej plochy                 
na kód  1110 – stabilizované územie.  



Zdôvodnenie podnetu   2/2          Podnet č. 18 

Uvedená plocha je miestom krátkodobej rekreácie 
obyvateľov okolitých bytových domov, vrátane 
športových aktivít (detské ihrisko a iné). 

 



Podnet č. 19 



Podnet č. 19 

Návrh na zmenu funkčného využitia územia 
v MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Ružová dolina, areál Základnej školy – 
Ružová dolina 29,                                                                       
v k. ú. Ružinov.  

Zmena na funkčnú plochu 202 – občianska 
vybavenosť lokálneho významu. 

 



Zaradenie podnetu  hl. mestom         Podnet č. 19 

Ostatné podnety podporované mestskými časťami, 
alebo poslaneckými klubmi. 

(RUŽOVÁ TABUĽKA Č. 0 – ČASŤ C) 

 



Podnet č. 19 



Podnet č. 19 



Zdôvodnenie podnetu                   Podnet č. 19 

Vytvorenie jednej územno-funkčnej plochy                                 
s regulačným kódom 202 - občianska vybavenosť 
lokálneho významu, stabilizované územie. Stabilizácia 
funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu resp. 
zachovanie základnej školskej vybavenosti (ZŠ, 
gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ a iné). 

 



Podnet č. 20 



Podnet č. 20 

Návrh na zmenu funkčného využitia územia 
v MČ Bratislava – Ružinov,  

lokalita: Ružová dolina, areál Základnej školy – 
Vrútocká,                                                                                
v k. ú. Trnávka.  

Zmena na funkčnú plochu 202 – občianska 
vybavenosť lokálneho významu. 

 



Zaradenie podnetu  hl. mestom         Podnet č. 20 

Ostatné podnety podporované mestskými časťami, 
alebo poslaneckými klubmi. 

(RUŽOVÁ TABUĽKA Č. 0 – ČASŤ C) 

 



Podnet č. 20 



Podnet č. 20 



Zdôvodnenie podnetu                   Podnet č. 20 

Vytvorenie jednej územno-funkčnej plochy                                   
s regulačným kódom 202 - občianska vybavenosť 
lokálneho významu, stabilizované územie. Stabilizácia 
funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu resp. 
zachovanie základnej školskej vybavenosti (ZŠ, 
gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ a iné). 


