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Vec:  Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu zadania Územného plánu zóny Pálenisko – Prístav  
Bratislava 

 
Mestská časť Bratislava-Ružinov  ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej 

dokumentácie oznamuje v zmysle  § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovanie 
 

Návrhu zadania Územného plánu zóny Pálenisko – Prístav Bratislava 
 

v termíne od 15. augusta 2019 do 30.septembra 2019. 

 
Týmto sa obraciame na dotknuté orgány  štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby 

so žiadosťou o zaslanie pripomienok a formulovanie svojich požiadaviek  
pre spracovanie predmetného dokumentu. 
S Návrhom zadania sa môžete oboznámiť na internetovej stránke:  
https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/uzemny-plan-zony-palenisko-pristav-bratislava 

 
V priebehu prerokovania sa uskutoční verejné stretnutie dňa 18. 09. 2019 o 17:30 hod.  
vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava. 
 

Pripomienky a podnety je možné podať písomnou formou do podateľne Miestneho úradu Mestskej 
časti Bratislava–Ružinov alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Oddelenie územného 
plánu, Mierová 21, 827 05 Bratislava a elektronicky na adresu: alexandra.szokeova@ruzinov.sk 
Na pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať (pri podaní poštou je rozhodujúci dátum na 
poštovej pečiatke). Vyhodnocované budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predloženému 
územnoplánovaciemu dokumentu.  
 

Zámerom mestskej časti je schválenie zadávacieho dokumentu pre spracovanie územného plánu na 
zonálnej úrovni, ktorý spodrobní platný územný plán mesta v rozsahu a obsahu zodpovedajúcom § 12, § 13 
a § 23  stavebného zákona a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácií. Obstaranie je zabezpečené v zmysle § 2a stavebného zákona 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Mgr. Alexandry Szökeovej č. 370. 
 

S pozdravom                              
 

Ing. Martin Chren, v.r. 
starosta 

 
 
Zverejnenie                                                                                              Ukončenie zverejnenia 
dátum: 08.08.2019                                                                                     dátum:       
 
Príloha:  1. Návrh zadania Územného plánu zóny Pálenisko – Prístav Bratislava - dostupný na internetovej 

stránke https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/uzemny-plan-zony-palenisko-pristav-

bratislava 
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