
Verejné zhromaždenie a diskusia 

Územné plány zón, stavebné uzávery, 
vybrané investičné zámery 



Územné plánovanie v skratke 

• územným plánovaním sa vo verejnom záujme 
určuje hospodárne využitie zastavaného územia a 
chráni nezastavané územie 

• územné plánovanie je komplexným systémom, 
ktorý sa zaoberá všetkými aspektmi nášho 
prostredia. Ide prevažne o stavbu sídiel, dopravnú 
a technickú infraštruktúru, ale aj o prvky, ktoré 
vytvárajú prírodné zložky životného prostredia. 

• je potrebné udržiavať v území poriadok a jasné 
pravidlá, pre spravodlivý a vyvážený rozvoj v 
území 



Čo je územný plán zóny? 

• mestská časť obstaráva a schvaľuje ÚPN-Z, ktoré 
spodrobňujú Územný plán hlavného mesta SR 
Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, ale 
musia s ním byť vždy v súlade  

• v územnom pláne zóny sa určí napríklad:  

 intenzita zastavania 

 prípustnosť a neprípustnosť zastavania podľa druhu 
stavieb a ich účelového využitia, najmä rozsah a miera 
zastavania (vyjadrené koeficientom zastavania, 
indexom podlažnosti, podielom zelene vrátane 
nezastavaných plôch na pozemku) 

 



Čo je územný plán zóny? 

• určia sa teda aj zastavovacie podmienky na 
umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch:  

umiestnenie stavby na pozemku 
určenie jej polohy 
určenie uličnej a stavebnej čiary 
stanovenie hĺbky, šírky a výšky zastavania 

(podlažnosť) 
napojenie stavby na komunikáciu, na verejné 

technické vybavenie, vo vzťahu k susediacemu 
pozemku, určenie podielu zelene a pod. 
 



Kroky obstarávania ÚPN-Z 

• obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie sa 
riadi zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

Kroky obstarávania ÚPN-Z: 
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Zapojenie verejnosti do procesu 
obstarávania územných plánov zón 

 • Mestská časť Bratislava–Ružinov rozšírila vo svojej 
praxi komunikáciu s verejnosťou nad povinný 
rozsah stanovený stavebným zákonom, a tým 
umožňuje kvalitnejšiu spoluúčasť verejnosti 
v celom procese obstarávania územných plánov 
zón: 

verejné prezentácie v procese pripomienkovania 
vo fáze návrhu zadania  

dotazníkový prieskum v procese 
pripomienkovania fázy prieskumy a rozbory 

 

 



ÚPN-Z v Ružinove 

• na území mestskej časti  

    sú schválené ÚPN-Z: 

ÚPN-Z Trnávka,  

    Krajná – Bočná  

ÚPN-Z Trnávka – stred 

 



Prehľad o stave obstarávaných ÚPN-Z 

• Územný plán zóny Štrkovecké jazero 

- hranice: Bajkalská,  

    Drieňová, Stropkovská,  

    Svidnícka, Ružinovská 

- aktuálny krok: úprava  

    konceptov,  

    spracovanie správy  

    o hodnotení EIA 

 



Prehľad o stave obstarávaných ÚPN-Z 

• Územný plán zóny Bajkalská – Drieňová 

- hranice: Bajkalská,  

    Drieňová, Trnavská,  

    Sabinovská, Prešovská 

- aktuálny krok: úprava  

    konceptov  

 



Prehľad o stave obstarávaných ÚPN-Z 

• Územný plán zóny Bajkalská – roh 

- hranice: Bajkalská,  

    Ružinovská, Pažítková 

- aktuálny krok:  

    posúdenie zmeny  

    zadania 

    Okresným úradom  

     

 



Prehľad o stave obstarávaných ÚPN-Z 

• Územný plán zóny Ostredky  

• hranice: Trnavská,  

    Vrakunská, Ružinovská, 

    Tomášikova, Max.Hella 

• aktuálny krok: posúdenie 

    čistopisu zadania  

    Okresným úradom 



Prehľad o stave obstarávaných ÚPN-Z 

• Územný plán zóny Líščie nivy – Palkovičova 
• hranice: Jégeho, Stodolova,  
    Palkovičova, Prešovská,  
    Líščie nivy, Záhradnícka 
• aktuálny krok:  
    prieskumy a rozbory,  
    vypovedanie zmluvy  
    so spracovateľom  
      

 



Prehľad o stave obstarávaných ÚPN-Z 

• Územný plán zóny Miletičova trhovisko 
 hranice: Miletičova,  
´ Záhradnícka,  
    Ružová dolina, 
    Trenčianska 
• aktuálny krok:  
 vypovedanie zmluvy  
 so spracovateľom  
  



Prehľad o stave obstarávaných ÚPN-Z 

• Územný plán zóny Pošeň – sever 

• hranice: Ružinovská,  

    Tomáškova, Seberíniho,  

    Vavrínová, Mlynské luhy, 

    železničná trať 

• aktuálny krok: spracovanie  

    návrhu zadania 

 



Prehľad o stave obstarávaných ÚPN-Z 

• Územný plán zóny Pošeň – juh 

• hranice: Tomášikova,  

    Gagarinova, Mlynské luhy,  

    Vavrínová, Seberíniho 

• aktuálny krok:  

   spracovanie návrhu zadania 



Prehľad o stave obstarávaných ÚPN-Z 

• Územný plán zóny Trnávka – stred, Zmeny 
a doplnky 01 

• pridanie funkcií do územia DK Bulharská 

• aktuálny krok:  

    na Okresnom úrade  

    prebieha zisťovacie  

    konanie EIA 

 



Prehľad o stave obstarávaných ÚPN-Z 

• Územný plán zóny Pálenisko – Prístav Bratislava 
• hranice: os železničnej trate Bratislava ÚNS – Bratislava – 

Petržalka, železničná vlečka do areálu Slovnaft a.s.,  

      severná hrana prístavného bazéna  

     Vlčie hrdlo,  v predĺžení  

      po železničnú vlečku  

     do areálu Slovnaft a.s.,  

     os toku rieky Dunaj 

• aktuálny krok:  

    verejné obstarávanie spracovateľa 

 



Plánované ÚPN-Z 

• Mestská časť má v zásobníku nezačaté územné 
plány zón: 

• Územný plán zóny Prievoz – východ 

• Územný plán zóny Prievoz – západ 

• Územný plán zóny Pálenisko – prístav 
Bratislava 

 



Spolupráca mestskej časti s Fakultou 
architektúry STU Bratislava 

 
• mestská časť nadviazala spoluprácu s Fakultou 

architektúry STU Bratislava  
• Ide o vzdelávanie a výchovu budúcich architektov 
• Doterajšia spolupráca spočíva v dvoch projektoch, 

ktoré sa   týkajú aplikovaného výskumu 
s problematikou riešenia územia: 

     1. „Miletičova, trhovisko“ 
 2. „Pošeň“ – okolie Domu kultúry Ružinov 

a Obchodného centra Ružinov a urbanistické 
prepojenie centra Pošeň s Prievozom a okolitou 
štruktúrou 
 



Čo je stavebná uzávera? 

• Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje 
územie, v ktorom sa dočasne zakazuje alebo 
obmedzuje stavebná činnosť, ak by mohla sťažiť 
alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo 
jeho organizáciu podľa pripravovaného 
územného plánu  

• Stavebnú uzáveru možno určiť iba na nevyhnutne 
potrebný čas, najviac však na päť rokov odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere.  

 



Stavebná uzávera-proces  

• Územné konanie o stavebnej uzávere začína na písomný 
podnet návrhu účastníka alebo z podnetu stavebného 
úradu 

• Stavebný úrad mestskej časti začína konanie na základe 
písomného podnetu mestskej časti, Odboru územného 
plánu, regionálneho rozvoja a dopravy 

• Pred podaním na stavebný úrad musí byť spracovaná 
projektová dokumentácia pre územné konanie o stavebnej 
uzávere, kde sa uvedie predmet rozhodnutia, hranice, 
dôvody a rozsah navrhovaných opatrení, dôsledky 
a predpokladaný čas trvania opatrení. 

• K podaniu je zároveň potrebné doložiť stanoviská 
minimálne vybraných dotknutých orgánov 
 



Stavebné uzávery v Ružinove 

• ÚPN – Z Štrkovecké jazero 
 Územné rozhodnutie o stavebnej nenadobudlo 

právoplatnosť  
• ÚPN - Z Bajkalská - Drieňová 
 Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej 

uzávere 
• ÚPN - Z Bajkalská - roh 
 Právoplatné územné rozhodnutie o stavebnej uzávere 
• ÚPN - Z Ostredky  
 právoplatné územné rozhodnutie o stavebnej uzávere 
  



Stavebné uzávery v Ružinove 

• ÚPN – Z Pošeň – sever 
 Spracovateľ odovzdal projektovú dokumentáciu pre 

územné konanie 
 k začatiu konania chýbajú stanoviská Okresného úradu 

Bratislava - Pozemkový a lesný odbor a Odbor starostlivosti 
o životné prostredie 
 

• ÚPN – Z Pošeň – juh 
 Spracovateľ odovzdal projektovú dokumentáciu pre 

územné konanie 
 k začatiu konania chýbajú stanoviská Okresného úradu 

Bratislava – Pozemkový a lesný odbor a Odbor starostlivosti 
o životné prostredie 
 
 



Súhlasné záväzné stanovisko hl. mesta 

• súlad stavebného zámeru s 
územnoplánovacou dokumentáciou 

• http://www.bratislava.sk 

http://www.bratislava.sk/register/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=700026&id_ktg=1265&p1=52026


EIA 

• Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
(Environmental Impact Assessment - EIA) je 
považovaný za jeden z hlavných nástrojov 
medzinárodnej environmentálnej politiky na 
uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja  

• Posudzované zámery sú zverejnené na 
webovom sídle, v informačnom systéme 
EIA/SEA: https://www.enviroportal.sk/sk/eia 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia


EIA 
  Účastníci procesu posudzovania: 

• príslušný orgán 
• rezortný orgán  
• povoľujúci orgán 
• schvaľujúci orgán 
• obstarávateľ 
• navrhovateľ 
• dotknutý orgán 
• dotknutá obec 
• verejnosť 
• dotknutá verejnosť 
• mimovládna organizácia 
• odborne spôsobilá osoba 
• strana pôvodu 
• dotknutá strana 

 



Zdroje 

• www.enviroportal.sk 

• www.primapark.sk 

• www.bratislava.sk 

• www.uzemneplanyzon.sk 

• https://zbgis.skgeodesy.sk 

 


