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Dôvodová správa 
 

Odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia vyplynula z uznesenia miestneho 
zastupite�stva �. 186/XI/2012, bod C zo d�a 15. 05. 2012 úloha predklada� do každého 
zastupite�stva Informatívny materiál o plnení harmonogramu predpokladaných termínov ÚPN 
– Z (územných plánov zón). 

Na základe Uznesenia �. 63/V/2015 zo d�a 28. 04. 2015 bola spresnená požiadavka 
predklada� aktuálny stav rozpracovania za�atých územných plánov zón v mestskej �asti 
Bratislava – Ružinov, t. j. ku každej obstarávanej zóne zverejni� v tabu�kovej forme termíny a 
dátumy každého kroku obstarávania územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) v štruktúre 
pod�a § 19 stavebného zákona1, vi�. tabu�ka v prílohe (elektronicky): 

 
- dátum/termín za�iatku procesu obstarávania, 
- dátum/termín spracovania prieskumov a rozborov, 
- dátum/termín spracovania zadania, 
- dátum/termín pripraveného konceptu riešenia, 
- dátum/termín za�iatku procesu rozhodnutia o stavebnej uzávere, 
- dátum/termín rozhodnutia o stavebnej uzávere, 
- dátum/termín pripravených podkladov na schválenie, 
- predbežný dátum predloženia ÚPD na rokovanie miestneho zastupite�stva v tabu�kovej     
  forme (dátum/termín – za�atia procesu obstarávania, spracovania prieskumov a rozborov). 
 
 
Preh�ad o stave pripravovaných stavebných uzáver k obstarávaným územným plánom zón: 
 
p. �. názov územného 

plánu zóny 

aktuálny 

krok 

stavebná uzávera 

A ÚPN - Z    
Štrkovecké jazero 

koncept Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere �. SU/CS 
413/2016/3/ZST-22 zo d�a 15. 08. 2016 

B ÚPN - Z 
Bajkalská - 
Drie�ová 

koncept Oznámenie o za�atí územného konania o stavebnej 
uzávere �. SU/CS4649/2015/6/ZST zo d�a 26. 10. 
2015. 

C ÚPN - Z 
Bajkalská - roh 

koncept Právoplatné územné rozhodnutie o stavebnej uzávere 
�. SU/CS412/2016/1/ZST-18 zo d�a 16. 06. 2016, 
právoplatnos� nadobudlo d�a 20. 07. 2016. 

D ÚPN - Z 
Cvernovka  

koncept Neza�até územné konanie o stavebnej uzávere 
z vlastného podnetu - stavebný úrad. 

E ÚPN - Z 
Ostredky 

návrh 
zadania 

Právoplatné územné rozhodnutie o stavebnej uzávere 
�. SU/CS4262/2016/16/ZST-24 zo d�a 23. 08. 2016, 
právoplatnos� nadobudlo d�a 06. 10. 2016 

 
 
 
 
 
                                                 
1 Pozn.: § 19a odsek 1 zákona �. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
 



ÚPN - Z ROZPRACOVANÉ
POSTUPNOS� KROKOV: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

por. �.
Názov obstarávanej ÚPN - Z   
(výmera riešeného územia) Uznesenie

Súhlas s 
obstarávaním 

MAGS

Verejné 
obstarávanie - 

OSO
Oznámenie o za�atí 
obstarávania ÚPD Stanovisko MAGS

Verejné obstarávanie - 
spracovate� Stavebná uzávera Prieskumy a rozbory Zadanie

Stanovisko 
MAGS

Stanovisko OÚ 
Bratislava 

vyjadrenie § 20
Oznámenie pod�a Zákona �. 

24/2006 Z. z. Koncepty Stanovisko MAGS Návrh ÚPN - Z
Stanovisko  

MAGS
Návrh 
VZN

Stanovisko OÚ 
Bratislava 

vyjadrenie pod�a 
§ 25

Schválené 
VZN

Registra�ný 
list

Zrušenie 
stavebnej 
uzávery

Poverená 
osoba

A

ÚPN - Z Štrkovecké jazero 
(výmera riešeného územia: cca 

14 ha)

Ing. arch. Martin 
Arpáš (do roku 

2014);             Ing. 
arch. Andrej Papp 
(od 17.09.2014)

A1 Respect - Ing. arch. 
Branislav Kaliský

Územné rozhodnutie o 
stavebnej uzávere �. 

SU/CS413/2016/3/ZST-22 zo 
d�a 15. 08. 2016.

Schválené 
uznesením MZ 
�.421/XXV/2014 

zo d�a 18.02.2014

Zámer pod�a zákona 24/2006 
odovzdaný na zis�ovacie 
konanie na OÚBA 13.08.2015. 
Rozsah hodnotenia z 
26.11.2015:ÚPN-Z Štrkovecké 
jazero sa bude posudzova� 
pod�la zákona �. 24/2006 Z.z.

Petícia o radových garážach doriešená 
12.05.2015. Vyhodnotenie pripomienok 
Hl.mesta  zaslané spracovate�ovi 
30.4.2015. DIŠ Štrkovec zaslaná A1 
Respectu 17.01.17. V  decembri 2016 bola 
odovzdaná spracovaná 
dopravnoinžinierska štúdia, ktorá bola 
spracovaná na základe stanoviska hl. 
mesta ku konceptom. 

Stanovisko zo d�a 
03.03.2015 (doru�ené 

20.03.2015) + opakované 
výzvy na sprac. 

zapracova� pripomienky. 
Najbližšie stretnutie so 
spracovate�om bude 

25.01.2017.  

Ing. arch. 
Papp (od 

01.01.2016)

B

ÚPN - Z Bajkalská, Drie�ová      
(výmera riešeného územia: cca 

20 ha)

Ing. arch. Martin 
Arpáš (do roku 

2014);             Ing. 
arch. Andrej Papp 
(od 17.09.2014)

A1 Respect - Ing. arch. 
Branislav Kaliský D�a 26.10.2015 bolo 

oznámené za�atie 
úz.konania o stav. uzávere - 

ústne pojednávanie bolo 
10.12.2015-prebieha 

úz.konanie. SÚ vyhodnocuje 
námietky a pripomienky.

Schválené 
uznesením MZ 
�.421/XXV/2014 

zo d�a 18.02.2014

Pod�a rozhodnutia OU-BA-
OSZP3-2015/006348/ANJ/II-
SEA-r zo d�a 23.03.15 sa 
ÚPNZ Bajkalská,Drie�ová 
nebude posudzova� pod�a 
zákona �.24/2006 Z.z.

Vyhodnotenie pripomienok v�ítane 
Hl.mesta  zaslané spracovate�ovi 
30.4.2015. DIŠ Štrkovec zaslaná  A1 
Respectu a.s. 17.01.17. V  decembri 2016 
bola odovzdaná spracovaná 
dopravnoinžinierska štúdia, ktorá bola 
spracovaná na základe stanoviska hl. 
mesta ku konceptom.

Stanovisko zo d�a 
03.03.2015 (doru�ené 

20.03.2015)  + opakované 
výzvy na sprac. 

zapracova� pripomienky. 
Najbližšie stretnutie so 
spracovate�om bude 

25.01.2017. 

Ing. arch. 
Rusnáková

C

ÚPN - Z Bajkalská - roh (výmera 
riešeného územia: cca 8 ha)

Ing. arch. Martin 
Arpáš (do roku 

2014);             Ing. 
arch. Andrej Papp 
(od 17.09.2014)

A1 Respect - Ing. arch. 
Branislav Kaliský

 Rozhodntie o stavebnej 
uzávere �.SU/CS 

412/2016/1//ZST-18 zo 
d�a16.06.2016 nadobudlo 

právoplatnos�  d�a 
20.07.2016

Schválené 
uznesením MZ 
�.421/XXV/2014 

zo d�a 
18.02.2014.    Je 

pripravené 
prerokovanie 

zmeny zadania.

 Zámer pod�a zákona 24/2006 
odovzdaný na zis�ovacie 
konanie na OÚBA 13.08.2015. 
Rozsah hodnotenia z 
26.11.2015: PN-Z Bajkalská 
roh sa bude posudzova� pod�a 
zákona 24/2006 Z.z.

Vyhodnotenie pripomienok v�ítane Hl. m. 
zaslané spracovate�ovi 23.12.2015.DIŠ 
Štrkovec zaslaná  A1 Respectu a.s. 
17.01.2017. V  decembri 2016 bola 
odovzdaná spracovaná 
dopravnoinžinierska štúdia, ktorá bola 
spracovaná na základe stanoviska hl. 
mesta ku konceptom.

Stanovisko zo d�a 
03.03.2015 (doru�ené 

20.03.2015) + opakované 
výzvy na sprac. 

zapracova� pripomienky. 
Najbližšie stretnutie so 
spracovate�om bude 

25.01.2017.

Ing. arch. 
Papp

D

ÚPN zóny Cvernovka v M� 
Bratislava - Ružinov    (výmera 
riešeného územia: cca 5,3 ha)

Uznesenie �. 
347/XX/2013 

zo d�a 
25.06.2013

Ing. arch. Marta 
Závodná

Oznámenie o za�atí 
obstarávania ÚPD zóny 

Cvernovka v M� Bratislava - 
Ružinov zo d�a 10.04.2014

Stanovisko MAGS 
OKUS 47411/14-
252619 zo d�a 

19.05.2014, súhlas Hl. 
mesta SR BA v zmysle 
�l. 42 ods. d) štatútu hl. 

m. SR Bratislavy

Ing. arch. Peter Žalman, 
na základe VO zo d�a 

16.06.2014 (výber 
zverejnený 05.06.2014)

Súhlas hl. mesta so 
stavebnou uzáverou 

doru�ený M� 19.01.2016. 
M� d�a 20.06.2016 podala 
na SÚ spä� vzatie návrhu o 
za�atí územného konania. 
SÚ za�ne úz. konanie na 

vlastný podnet. 

Odovzdané prieskumy a 
rozbory d�a 03.11.2014 

(zo d�a 27.10.2014)

Zadanie pre ÚPN 
zóny schválené. 

Uznesením �. 
128/VIII/2015 zo 
d�a 22.09.2015 

(ukon�ené)

Stanovisko s 
pripomienkami 

na zapracovanie 
do návrhu 

Zadania, MAGS 
OKUS 38756/15-

37138 zo d�a 
19.03.2015

Vyjadrenie 
stanoviska v 
zmysle § 20 

ods.5 OÚ 
Bratislava  

(ukon�ené)

V zmysle listu �. j. OU-BA-
OSZP3/2015/006770/FIL/II-

SEA zo d�a 19.02.2015 
navrhovaný strategický 
dokument. sa nebude 

posudzova� pod�a § 7 zákona 
�. 24/2006 Z. z. (ukon�ené)

Prerokovania ukon�ené, stanoviská d�a 
10.3.2016 zaslané OSO na prípravu súbor. 
stanoviska (do 60 dní). Následne prebehla 
urbanisticko-architektonická sú�až návrhov 

(vyhlasovate� YIT Slovakia a.s.). Na 
základe vypracovaných konceptov a 
urbanisticko-arch. sú�aže vyplynula 
požiadavka na zmeny a doplky ÚPN 

hl.mesta.
Práce nateraz pozastavené. 

Stanovisko zo d�a 
01.03.2016 

(doru�.17.03.2016)   
Materiál "Problematika 

ÚPN-Z vs. ÚPN hl.m.BA" 
prejednaný v Komisii 

Územ.a strateg. plán.,ŽP 
a výstavby na Magistráte 

d�a 14.6.2016 = Zápisnica 
s uznesením

Ing. arch. 
Ku�era (od 
01.02.2016)

E

ÚPN zóny Ostredky v M� 
Bratislava - Ružinov        

(výmera riešeného územia: cca 
73 ha)

Uznesenie �. 
389/XXIII/2013 

zo d�a 
10.12.2013

SÚHLAS s 
obstarávaním: 

list zo d�a 
29.04.2014, 

doru�ený d�a 
12.06.2014 

Ing. arch. Marta 
Závodná                

Mandátna zmluva 
a Dodatok k 

zmluve o dielo 
(oh�adne 

rozšírenia hraníc 
rieš. územia)

Oznámenie - Prípravné práce - 
list zo d�a 28.10.2014; 
následne Oznámenie o 

zmene hraníc rieš. územia - 
list zo d�a 09.02.2015 

Stanovisko MAGS 
OKUS 40374/15-33874, 

zo d�a 30.3.2015 - 
nemá pripomienky k 

rozšíreniu hraníc 
riešeného územia

AUREX spol.         s r.o.,                      
Ing. arch. �ubomír 

Klau�o, na základe VO 
(zmluva zverejnená 

09.11.2015)

Územné rozhodnutie o 
stavebnej uzávere �. 

SU/CS4262/2016/16/ZST-24 
zo d�a 23. 08. 2016, 

nadobudlo právoplatnos� d�a 
06. 10. 2016.

 Odovzdané a prebrané. Prerokovanie 
Návrhu zadania v 

termíne od 01. 06. 
do 30.06.2016. 
D�a 16.06.2016 
sa uskuto�nilo 

verejné stretnutie. 
Odovzdané 

vyhodnotenie 
stanovísk a 
pripomienok 

uplatnených pri 
prerokovaní 

Návrhu zadania. 

Stanovisko Hl. 
mesta SR 

Bratislava k 
Návrhu zadania 

zo d�a 
07.07.2016 

doru�ené d�a 
19.07.2016.

Odoslané na OÚ 
na preskúmanie v 

zmysle §20.

Oznámenie o strategickom 
dokumente pod�a §5 zákona �. 
24/2006 o posudzovaní vplyvov 

na ŽP a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov - 

Okresnému úradu Bratislava - 
v príprave

Ing. arch. 
Rusnáková 

(od 09.2014)

F

ÚPN - Z  Líš�ie Nivy - 
Palkovi�ova                          

(výmera riešeného územia: cca 
8,7 ha)          

Uznesenia MZ 
�. 

447/XXXIV/20
10  zo d�a 
09.03.2010

SÚHLAS s 
obstarávaním: 

list zo d�a 
24.04.2015, 

doru�ený d�a 
28.08.2015 

ukon�ené verejné 
obstarávanie na 

OSO, vybratý Ing. 
Martin Hudec, 
URBAN studio 

s.r.o., 
Benediktínska 24, 

040 18 Košice 

Oznámenie o za�atí 
obstarávania ÚPN - Z  Líš�ie 

Nivy - Palkovi�ova zo d�a 
15.10.2015 - vyhodnotenie 
prípravných prác ku d�u 

18.01.2016

Odpove� Hl. mesta na 
oznámenie o za�atí 
obstarávania ÚPN - Z  
Líš�ie Nivy - 
Palkovi�ova, zo d�a 
18.11.2015, zn. 
OOUPD 55322/15-
357346

A1 Respect - Ing. arch. 
Branislav Kaliský

Rozpracované, pod�a 
dohody so 

spracovate�om mali by� 
M� odovzdané do 
05.05.2016, zatia� 
neodovzdané, M� 

doru�ila spracovate�ovi 
dve výzvy na plnenie ZoD

Oznámenie o obstarávaní 
strategického dokumentu, ÚPN-
Z Líš�ie nivy – Palkovi�ova, 
Okresnému úradu Bratislava, 
odboru starostlivosti  o životné 
prostredie  d�a 12.11.2015 
pod�a §5 zákona �. 24/2006 o 
posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie

Ing. arch. 
�uptáková

G

ÚPN - Z Mileti�ova trhovisko              
(výmera riešeného územia: cca 

9,2 ha)

Uznesenia MZ 
�. 

447/XXXIV/20
10  zo d�a 
09.03.2010

SÚHLAS s 
obstarávaním: 

list zo d�a 
24.04.2015, 

doru�ený d�a 
28.08.2015 

ukon�ené verejné 
obstarávanie na 

OSO, vybratý Ing. 
Martin Hudec, 
URBAN studio 

s.r.o., 
Benediktínska 24, 

040 18 Košice 

Oznámenie o za�atí 
obstarávania ÚPN - Z 

Mileti�ova trhovisko zo d�a 
15.10.2015 - vyhodnotenie 
prípravných prác ku d�u 

18.01.2016

Odpove� Hl. mesta na 
oznámenie o za�atí 
obstarávania ÚPN - Z  
Mileti�ova trhovisko,zo 
d�a 18.11.2015, zn. 
OOUPD 55081/15-
357340

A1 Respect - Ing. arch. 
Branislav Kaliský   

Rozpracované, pod�a 
dohody so 

spracovate�om mali by� 
M� odovzdané do 
06.06.2016, zatia� 
neodovzdané, M� 

doru�ila spracovate�ovi 
dve výzvy na plnenie ZoD

Oznámenie o obstarávaní 
strategického dokumentu, ÚPN-
Z Mileti�ova trhovisko, 
Okresnému úradu Bratislava, 
odboru starostlivosti  o životné 
prostredie  d�a 12.11.2015 
pod�a §5 zákona �. 24/2006 o 
posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie

Ing. arch. 
�uptáková

H

ÚPN - Z Poše� - sever (výmera 
riešeného územia pod�a 
uznesenia: cca 66,1 ha)

Uznesenie MZ 
�. 62/V/2015 

zo d�a 
28.04.2015

SÚHLAS s 
obstarávaním: 

list zo d�a 
11.06.2015, 

doru�ený d�a 
26.06.2015

ukon�ené verejné 
obstarávanie na 

OSO, vybratý Ing. 
arch. Marta 
Závodná, 

Architektonická 
kancelária 

Svoradova 7 - 9, 
811 03 Bratislava, 
zmluva zverejnená 

d�a 12.05.2016 

Oznámenie o za�atí 
obstarávania ÚPN - Z Poše� - 

sever zo d�a 18.05.2016,        
podklady a podnety je možné 
poda� v termíne do 30. júna 

2016

Odpove� Hl. mesta na 
oznámenie o za�atí 

obstarávania ÚPN - Z  
Poše� - sever,zo d�a 

06.07.2016, zn. 
OOUPD 47221/16-

297377

Na základe rozhodnutia 
kontrolného úradu, bolo 

verejné obstarávanie 
zrušené. V sú�asnosti sa 

pracuje na podkladoch 
pre nové verejné 

obstarávanie.

Ing. arch. 
Zibrín 

I

ÚPN - Z Poše� - juh (výmera 
riešeného územia pod�a 
uznesenia: cca 35,3 ha)

Uznesenie MZ 
�. 62/V/2015 

zo d�a 
28.04.2015

SÚHLAS s 
obstarávaním: 

list zo d�a 
11.06.2015, 

doru�ený d�a 
26.06.2015

ukon�ené verejné 
obstarávanie na 

OSO, vybratý Ing. 
arch. Marta 
Závodná, 

Architektonická 
kancelária 

Svoradova 7 - 9, 
811 03 Bratislava, 
zmluva zverejnená 

d�a 12.05.2016 

Oznámenie o za�atí 
obstarávania ÚPN - Z Poše� - 

juh zo d�a 18.05.2016, 
podklady a podnety je možné 
poda� v termíne do 30. júna 

2016

Odpove� Hl. mesta na 
oznámenie o za�atí 

obstarávania ÚPN - Z  
Poše� - juh,zo d�a 

06.07.2016, zn. 
OOUPD 47347/16-

297374

Na základe rozhodnutia 
kontrolného úradu, bolo 

verejné obstarávanie 
zrušené. V sú�asnosti sa 

pracuje na podkladoch 
pre nové verejné 

obstarávanie.

Ing. arch. 
Zibrín 

J

Zmeny a doplnky 01                                 
ÚPN - Z Trnávka - stred

Uznesenie MZ 
�. 216/XII/2016 

zo d�a 
19.01.2016

Ing. arch. Andrej 
Papp

Na základe autor. práva 
pokra�uje v spracovaní 

Ing. arch. Peter Vaškovi� 
(zmluva o dielo bola 

zverejnená 11. 04. 2016).

Stanovisko �.MAGS 
OOUPD 45601/16-282558 

z03.06.2016 bolo 
zapracované do 

vyhodnotenia pripomienok 
z prerokovania

Ing. arch. Peter 
Vaškovi� odovzdal 

03.05.2016 Návrh ZaD 
01. Lehota 

prerokovania je 06.05-
06.06.2016. 

Obstarávate� 
odoslal d�a 

9.11.2016 Návrh 
ÚPN-Z Trnávka -
stred, ZaD 01 na 

preskúmanie 
pod�a § 25 na OÚ 

Bratislava

Ing. arch. 
Papp

K

ÚPN - Z Mraziarenská              
OBSTARÁVANIE SA 

NEZA�ALO!

Ing. arch. Branislav 
Kaliský

L

ÚPN - Z Mlynské nivy - východ                
OBSTARÁVANIE SA 

NEZA�ALO!

M

ÚPN - Z Nivy (uvedené územie 
susedí s územím ÚPN - Z 

Cvernovka)            
OBSTARÁVANIE SA 

NEZA�ALO!

Ing. arch. Branislav 
Kaliský

N

ÚPN - Z Domkárska - Nové 
záhrady                

OBSTARÁVANIE SA 
NEZA�ALO!

Ing. arch. Branislav 
Kaliský

O

ÚPN - Z Prievoz - východ                  
OBSTARÁVANIE SA 

NEZA�ALO!

P

ÚPN - Z Prievoz - západ                
OBSTARÁVANIE SA 

NEZA�ALO!


