
Všeobecne záväzné nariadenie 
 mestskej časti Bratislava–Ružinov  

č. 5/2019  
zo dňa 30. 04. 2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa 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 §6 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §27 ods. 3 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 
                                                                      § 1 
 
(1) 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, sa 
mení a dopĺňa takto: 

 
1. pôvodné znenie §2 sa vypúšťa a nahrádza textom tohto znenia:  

 
   
,,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.1.3. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania jednotlivých 

regulovaných územno-funkčných jednotiek (blokov) 
           C.1.3.1 Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania regulovanej 

územno-funkčnej jednotky (bloku) – 3/13 – návrh zmien a doplnkov 
          C.1.3.2 Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania regulovanej 

územno-funkčnej jednotky (bloku) – 3/13 – návrh výsledného znenia 
      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: 

   - Územný plán zóny Trnávka – stred, zmeny a doplnky 01, Regulácia funkčno-
prevádzkového využívania a hmotovo - priestorového usporiadania  v území 

      - Schému verejnoprospešných stavieb“ 
 
 



2. §3 sa dopĺňa odsekom (2), ktorý znie: 
,,(2) Textová a grafická časť územného plánu zóny Trnávka – stred, zmeny a doplnky 01 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.“ 

 
§ 2 
 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej 
tabuli. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Ing. Martin Chren, v.r. 

         starosta 
 


