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Bratislava, apríl 2020 



3 

 

 
Návrh na uznesenie 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní materiálu 
 

 

 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

 

 splnenie uznesení MZ: č. 588/XXXV/2018, 65/V/2019, č. 151/IX/2019, č. 176/XI/2020,  

                                         č. 177/XI/2020, č. 179/XI/2020, č. 180/XI/2020 

 

 

v plnení zostávajú uznesenia MZ:  č. 583/XXXV/2018, č. 584/XXXV/2018,   

                                                           č. 686/XLII/2018, č. 33/III/2019, č. 116/VII/2019,  

                                                           č. 119/VII/2019, č. 120/VII/2019, č. 121/VII/2019, 

                                                           č. 125/VII/2019  

   

                                                            

      

čiastočne splnené uznesenia MZ: č. 583/XXXV/2018,  č. 584/XXXV/2018, č. 33/III/2019 
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 

  

Nositeľ uznesenia:                                                                                          starosta         

                                                                                                                                                                      

 

Číslo uznesenia:  583/XXXV/2018                                                                zo dňa 09.03.2018 

 

 

 

2. Riešenie vlastníctva verejných infraštruktúrnych stavieb v mestskej časti Bratislava- 

    Ružinov 

 

 

Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

ž i a d a 

 

Mgr. Ing. Dušana Pekára, starostu: 

a)  v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava iniciovať proces:  

- identifikácie verejných a verejne využívaných infraštruktúrnych stavieb a majetku, ktorých 

vlastníctvo alebo zverenie do správy nie je vysporiadané v prospech MČ Bratislava-

Ružinov, 

- určenia ich vlastníctva a ich majetkoprávne vysporiadanie 

Termín: 30. september 2018 

 

b) prioritne riešiť vlastníctvo takýchto stavieb parkovísk na parcelách vo vlastníctve 

súkromných subjektov na Exnárovej ulici východ, ako aj parkoviská na sever od 

Ružinovskej ulice na Ostredkoch, na juh od Trnavskej cesty na Ostredkoch a na Jašíkovej 

ulici na Pošni a plochu neriadeného parkoviska za trhovisko Miletičova vo vlastníctve 

hlavného mesta pod číslom 10 569/2 v Katastri nehnuteľností a vlastníctvo stavby 

parkoviska na Záhradníckej ul. 

 

Termín: 19. jún 2018 

 

c)  predkladať štvrťročne na rokovanie Miestneho zastupiteľstva informatívnu správu o 

aktuálnom stave vysporiadania takýchto verejných infraštruktúrnych stavieb a majetku, s 

uvedením konkrétnych realizovaných aktivít za posledný štvrťrok. 

 

 

d) požiadať primátora hl. mesta SR Bratislavy o urýchlenú aktualizáciu zverovacích  

protokolov z r. 1992. 

Termín: ihneď 

__________________________________________________________________________ 

Plnenie 

a) Starosta listom Star.: NM/CS/10594/2018/3 zo dňa 12. 06. 2018 na základe bodu                

požiadal  o začatie   procesu  identifikácie verejných a verejne využívaných  infraštruktúrnych 
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stavieb a majetku ktorých vlastníctvo nie je vysporiadané v prospech hlavného mesta SR 

Bratislavy, určenie ich vlastníctva a ich majetkovoprávne usporiadanie a následné zverenie 

pozemkov i stavieb  protokolom do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov.  

 

b) Starosta listom Star.: NM/CS/10594/2018/3 zo dňa 12. 06. 2018 na základe bodu b)  

Uznesenia č. 583/XXXV/2018 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov  

prioritne žiadal riešiť plochy parkovísk, chodníkov a ciest predovšetkým v sídliskách Pošeň 

a Ostredky, ale aj v celej mestskej časti Bratislava-Ružinov. Obzvlášť potrebné je riešiť 

vlastníctvo stavieb parkovísk v katastrálnom území Ružinov na parcelách vo vlastníctve 

súkromných subjektov na Exnárovej ulici, ako aj parkoviská na  Ružinovskej ulici,  na  juh od 

Trnavskej cesty  a na  Jašíkovej ulici.  

 

Primátor hl. m. SR Bratislavy odpovedal listom  č. j.: MAGS OMV 48201/2018, doručený  

dňa 21.09.2018,  v ktorom uviedol nasledovné: „ Hlavné mesto SR Bratislava  nevlastní 

doklady k majetku, ktorý žiadate majetkovoprávne usporiadať, parkoviská mu neboli 

odovzdané, a preto nemôžu byť predmetom zverenia do správy mestskej časti. Písomnosti 

„Akcie Z“ boli delimitované na Okresný úrad Bratislava II, odbor životného prostredia. 

V prípade, že sa mestskej časti nepodarí získať listiny preukazujúce vlastnícke právo 

k parkoviskám a má záujem ich vysporiadať, je potrebné zabezpečiť prostredníctvom 

stavebného úradu doklady preukazujúce vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, tzn. 

zabezpečiť náhradnú stavebnú dokumentáciu, tzv. pasport a náhradné kolaudačné 

rozhodnutie.  

 

Emailom zo dňa 03. 10. 2018 požiadal referát správy nehnuteľného majetku o vyhľadanie 

uvedených dokladov.  Okresný úrad – správa registratúry úradu odpovedal e-mailom dňa      

15.10.2018 nasledovne: „V danej veci Vám odporúčame obrátiť sa  na Archív mesta 

Bratislavy, kam boli odovzdané písomnosti.“ V súčasnosti nám Archív hl. m. Bratislava na 

základe dohody sprístupňuje spisy týkajúce sa výstavby sídliska Ostredky z rokov 1961 až 

1966. Zo zatiaľ predložených dokladov na štúdium bolo zistené, že pozemky pod sídlisko 

vrátane celej infraštruktúry boli majetkovoprávne usporiadané do roku 1962 vtedajším 

Mestským investorským útvarom. V rámci prípravy územia boli vykúpené a asanované domy, 

chaty, hospodárske stavby. Snažíme sa dopátrať ku kúpnym zmluvám resp. konfiškátom.  

V rámci prešetrovania bolo zistené, že po roku 1948 boli v predmetnom území uskutočnené 

prídely pôdy, viaceré z nich boli neskôr zrušené, resp. boli vydané nové prídely zmenšené. 

Dedičia po prídelcoch si dali predediť pôvodné prídelové listiny a následne v rámci ROEP-u 

zapísať do katastra. Je potrebné preskúmať akú náhradu dostali prídelcovia, ktorí dostali 

prídelom aj domy, ktoré boli asanované.  

 

Listom č. j. NM/CS10594/2018/6/SCH zo dňa 8.10.2018 referát správy nehnuteľného 

majetku požiadal Stavebný úrad o predmetné doklady. Stavebný úrad listom 

SU/CS17569/2018/2/LZO zo dňa 11. 10. 2018 odpovedal, že je možné nahliadnuť do 

spisových  materiálov  súvisiacich s výstavbou parkovísk.  Uvedený proces v súčasnosti 

prebieha.   

 

Listom č. j. NM/CS10594/2018/7/SCH zo dňa 8.10.2018 referát správy nehnuteľného 

majetku požiadal referát organizačný a správy registratúry o predmetné doklady. Stavebný 

úrad listom SU/CS18230/2018/2/SIV zo dňa 25. 10. 2018 odpovedal, že je možné nahliadnuť 

po dohode do spisových  materiálov  súvisiacich s výstavbou parkovísk.  

 

Plocha neriadeného parkoviska za trhoviskom Miletičova vo vlastníctve hlavného mesta pod 

č. 10569/2 bola riešená osobitne žiadosťou starostu č. j.: Star: NM CS 2287/2018/3/AKU zo 

dňa 11.05.2018  o zverenie správy uvedeného  pozemku.   
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Primátor hl. m. SR Bratislavy odpovedal listom  č. j.: MAGS OMV 47037/2018-372235, 

doručený  17.07.2018,  ktorým žiada žiadosť mestskej časti doplniť v liste o uvedené 

podklady a vyjadrenia.  

Žiada doložiť:  

- projektovú dokumentáciu k stavebnému zámeru, z ktorej okrem samotnej realizácie bude  

vyplývať aj napojenie parkoviska na miestne komunikácie, 

- zdôvodnenie, či na požadovaný účel nie je postačujúci iný právny titul (napr. nájomná  

zmluva), 

-  porovnanie účelu zverenia s územným plánom, t.z. či je možné zámer zrealizovať, 

-  zadefinovať časový harmonogram realizácie stavby, 

-  špecifikácia výšky a druhu finančných prostriedkov, ktoré budú použité na realizáciu 

stavby, tiež popísať zhodnotenie majetku po realizácii zámeru. 

 

Listom č. j: NM/CS 2287/2018/5/AKU zo dňa  01. 08. 2018 bol list  primátora postúpený 

vecne príslušnému Odboru Územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy miestneho 

úradu m. č. Bratislava-Ružinov. 

Po doplnení vyžiadaných podkladov zo strany Odboru územného plánu, regionálneho rozvoja 

a dopravy a ich dodaní na referát správy nehnuteľného majetku bude obratom spracovaný list 

starostu, ktorého prílohou budú žiadané podklady. List vrátane príloh bude doručený do 

podateľne Magistrátu hl. m. SR Bratislava po podpise obratom. 

 

d) Na žiadosť starostu MČ Bratislava-Ružinov č. j.: Star:NM/CS/10594/2018/2  zo dňa 

24.04.2018 o urýchlenú aktualizáciu zverovacích protokolov z roku 1992, zaslal primátor hl. 

m. SR Bratislavy list č. j.: MAGS OMV 45148/2018-356218, doručený  25.06.2018,  ktorým 

oznamuje, že prebieha časovo náročná inventarizácia zvereného majetku mesta v iných 

mestských častiach. Po ukončení inventarizácia v rozpracovaných mestských častiach pristúpi 

referát správy a inventarizácie majetku ku kontrole majetku zvereného do správy našej 

mestskej časti.  

 

Na   základe  zápisu zo zasadania  KUPaŽP  MZ  MČ   Bratislava-Ružinov  č. 8/2019,  zo dňa 

13.08.2019 doručeného dňa 23.08.2019 bod č.4  druhá veta „Komisia znovu žiada starostu, 

aby začal rokovať s primátorom o urýchlenom  aktualizovaní zverovacích protokolov“, sme 

odoslali magistrátu list starostu na primátora ako urgenciu aktualizácie protokolov s  

odvolaním sa  list zo dňa 24.04.2018, ktorým sme už aktualizáciu žiadali. List bol doručený 

Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 17. 09. 2019.  

 

Pripravujeme na podpis opätovnú žiadosť o aktualizáciu protokolov s upozornením na úbytok 

parciel vo vlastníctve mesta, ktoré boli  v správe našej  mestskej časti. Úbytok parciel bol 

zistený počas koncoročnej inventarizácie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie  čiastočne splnené 

Uznesenie splnené v bode d) 

Uznesenie zostáva v plnení v bodoch a), b), c) 
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 

  

Nositeľ uznesenia:                                                                                          starosta                                                                                                                                                                              

 

 

Číslo uznesenia:  584/XXXV/2018                                                                zo dňa 09.03.2018 

 

 

 
 

3. Prerokovanie územných plánov zón a stavebných uzáver v Ružinove 

    

Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní materiálu 

 

ž i a d a 

 

Mgr. Ing. Dušana Pekára, starostu 

A.  odstúpiť od všetkých zmlúv uzavretých so spoločnosťou A1 ReSpect a.s. na zhotovenie 

diela, okrem ÚPN-Z Štrkovecké jazero, ÚPN-Z Bajkalská - Drieňová a ÚPN-Z  

Bajkalská - roh 

T: aprílové zasadnutie MZ 

 

B.  

1. o aktívny vstup do rokovania s Okresným úradom BA vo veci včasného zasielania 

stanovísk pre obstarávanie ÚPN-Z a stavebných uzáver 

 

2. aby bezodkladne podnikol všetky kroky pre urýchlené vyhlásenie stavebných uzáver 

v hraniciach predmetných ÚPN-Z 

 

3.   o zabezpečenie aktívnej súčinnosti Miestneho úradu a SÚ MČ BA-Ružinov týkajúcej  sa  

ÚPN-Z a stavebných uzáver v zmysle plnenia uznesenia č.429/XXV/ zo dňa 28.marca 

2017. 

 

T: ihneď po podpise uznesenia 

___________________________________________________________________________ 

Plnenie 

Na základe potvrdenia Hlavného mesta SR Bratislavy, že ÚPN-Z Ostredky sú súčasťou 

vymedzeného územia Ružinov východ, pre ktoré je potrebné spracovať zonálnu 

dokumentáciu bolo zadania opätovne zaslané na posúdenie Okresnému úradu (august 2019), 

odpoveď neevidujeme. Rovnaký postup bol uplatnený aj pre ÚPN- Pošeň východ a ÚPN-Z 

Pošeň západ. Odbor územného plánu a dopravy aktívne spolupracuje so stavebným úradom, 

nakoľko však nie je posun v obstarávaní ÚPN-Z (nedodané stanoviská Okresného úradu) nie 

je možné nateraz pokračovať v konaniach o stavebnej uzávere.  

 

 

 

Uznesenie čiastočne splnené 

Uznesenie splnené v bode A 

Uznesenie zostáva v plnení v bode B 
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 

  

Nositeľ uznesenia:                                                                                          starosta                                                                                                                                                                              

 

 

Číslo uznesenia:  588/XXXV/2018                                                                zo dňa 09.03.2018 

 
 

 

7. Rôzne 

a) Investičný zámer – Rezidenčný komplex na Konopnej ul. 

 

 

Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní materiálu 

 

  

V súvislosti s pripravovaným investičným zámerom - Rezidenčný komplex na Konopnej ulici 

– Investičný zámer 10/2017 - poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov 

 

 

ž i a d a j ú 

 

Mgr. Ing. Dušana Pekára, starostu  

A. Do zadania ÚPN-Z Prievoz - východ ale aj do pripomienok k investičnému zámeru  

žiadajú poslanci uplatniť a deklarovať nasledovné zásady: 

1. Riešené územie je integrálnou súčasťou historickej centrálnej časti niekdajšej obce 

Prievoz, dnešnej Mestskej časti Bratislava-Ružinov. V stabilizovanom území 

rešpektovať spôsob, zastavanosť a intenzitu využitia územia. 

2. Vstupy novej architektúry do tohto prostredia budú rešpektovať vidiecky spôsob 

zástavby (za predpokladu, že pôjde o bytové domy bude uličná fasáda do Strukovej 

ulice rešpektovať smerovanie tejto uličnej čiary, odstup fasády od chodníka riešiť tak, 

aby mohlo dôjsť medzi fasádou a chodníkom k výsadbe trávnatej plochy s nízkou 

zeleňou; pod pojmom vidiecky spôsob zástavby pre účely týchto zásad treba ďalej 

rozumieť aj to, že je neprípustné ohraničovať novú zástavbu plným múrom t.j. 

netransparentným plotom. 

3. V riešenom území sa bude rešpektovať pôdorysná osnova uličných čiar, rešpektovať sa 

bude výškové zónovanie s jednotnou výškou korunných ríms, tvarov striech 

a hmotová skladba objektov.  

4. Výška strešných štítov bytových domov nesmie prevýšiť výšku strešného štítu kostola,  

pretože Kostol ev. a. v. treba v území Radničného námestia rešpektovať ako historickú 

dominantu územia. 

5. Je prípustná zástavba samostatne stojacich bytových domov s maximálne tromi 

nadzemnými podlažiami s nízkymi šikmými strechami, nie radová výstavba. Domy 

majú evokovať skôr architektúru rodinných domov ako bytových domov. 

6. Za južnou uličnou čiarou Radničného námestia rešpektovať vidiecky spôsob zástavby, 

napr. tak, že hmota fasády bytového domu  -najbližšieho k dominante územia – 

k námestiu sa nebude riešiť ako jednoliata fasáda v dĺžke uličnej čiary, ale sa rozčlení 

– tektonizovať tak, aby evokovala charakter zástavby rodinných domov. Hmota tohto 

bytového domu má gradovať od dvoch nadzemných podlaží od námestia – severným 
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smerom vyššie. Gradáciou stavebných hmôt dosiahneme rešpektovanie historickej 

dominanty Kostola  ev. a. v. 

7. Vnútroblokový priestor, ktorý vznikne nebude prípustné uzatvoriť pre verejnosťou. 

 

 

 

B. Informovať dotknutý orgán územného plánovania  o prijatom uznesení MZ a žiadať sekciu  

územného plánovania Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, aby v záväznom stanovisku 

k investičnému zámeru „ Rezidenčný komplex na Konopnej ul - Investičný zámer 

10/2017.“ boli premietnuté vyššie uvedené zásady. 

 

 

 

C. V polohe odporúčania ponechávame, podobne ako to urobila Komisia územného 

plánovania a životného prostredia MZ, aby investorovi pripomenul, že Pamiatkový úrad 

SR v krátkom čase oznámi začiatok konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma 

nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok tomto území. Po nadobudnutí 

právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma budú podmienky ochrany NKP 

zapracované do zadania  ÚPN-Z Prievoz - východ v súlade s ustanovením § 7a ods. 1 a 2 

písm. d) Stavebného zákona v znení neskorších predpisov. 

 

T: ihneď po podpísaní uznesenia starostom 

___________________________________________________________________________ 

Plnenie 

Uvedené zásady zahrnuté v Návrhu zadania ÚPN-Z Prievoz – východ, predpoklad 

prerokovania máj – jún 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie splnené 
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 

  

Nositeľ uznesenia:                                                                                            starosta                                                                                                                                                                             

 

 

Číslo uznesenia:  686/XLII//2018                                                                    zo dňa 16.10.2018 

 
 

 

 

9.  Rôzne 

     a) Spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu komunikácie na Peterskej ul. 

  

 

 

Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 

 

 

ž i a d a 

 

JUDr. Ing. Dušana Pekára, starostu 

zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu komunikácie na Peterskej 

ulici podľa platných noriem. 

T: bezodkladne 

___________________________________________________________________________ 

Plnenie 

Projektant preveril možnosti rekonštrukcie Peterskej ulice. Výstavbou Peterskej ulice ako 

obojsmernej komunikácie spolu s vybudovaním chodníka v zmysle platných noriem by prišlo 

k zásahu do súkromného pozemku spol. BCD Invest s.r.o., nie sú splnené podmienky na 

vyvlastnenie časti pozemku potrebného pre rozšírenie komunikácie. Výstavba v zmysle 

projektovej dokumentácie by bola nerealizovateľná. Ďalší postup bude predmetom rokovania 

Komisie dopravy. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie v plnení 
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 

  

Nositeľ uznesenia:                                                                                       starosta, vedenie MČ                                                                                                                                                                              

 

 

Číslo uznesenia: 33/III/2019                                                                        zo dňa 30.04.2019  

 

 

 

 

5. Návrh na súhlas miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov s  

obstarávaním Územného plánu zóny Zlaté piesky, záhradkárska osada 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 

 

B.      o d p o r ú č a 

 

starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov 

požiadať Hlavné mesto SR Bratislava o súhlas s obstarávaním v zmysle čl. 42 Štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy 

Termín: ihneď po podpise uznesenia 

 

 

 

C.      o d p o r ú č a 

 

vedeniu mestskej časti Bratislava-Ružinov  

začať konanie o stavebnej uzávere. 

T: 17.09.2019 

___________________________________________________________________________ 

Plnenie 

B. Súhlas hlavného mesta SR Bratislavy bol obdržaný, verejné obstarávanie na výber 

spracovateľa je ukončené, zmluva bola následne podpísaná.  

C. Aktuálne sme v etape Prieskumy a rozbory. Konanie nebolo začaté, prípadné konanie o 

stavebnej uzávere možno riešiť v čase po spracovaní Návrhu zadania.  

  
  
 
 
 
Uznesenie čiastočne splnené 

Uznesenie splnené v bode B 

Uznesenie zostáva v plnení v bode C 
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 

  

Nositeľ uznesenia:                                                                                           starosta                                                                                                                                                                                

 

 

Číslo uznesenia: 65/V/2019                                                                        zo dňa 25.06.2019  

 

 
 

 

2.  Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti   

      Bratislava-Ružinov na 2. polrok 2019 

  

 

 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava-Ružinov  

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.     u k l a d á 

 

Ing. Güntherovi Furinovi, miestnemu kontrolórovi,  

uskutočniť kontrolu podľa predloženého materiálu s doplnením uskutočnenia kontroly 

prideľovania bytov mestskej časti, konkrétne kontrolu aktuálnosti plnenia podmienok pre 

opakované uzatvorenie nájmu, resp. predĺženie doby nájmu v zmysle nájomnej zmluvy 

a povinnosti nájomcu predkladať doklady uvedené v § 5 ods. 2 VZN č. 4/2019. Taktiež 

kontrolovať podmienky pre opakované uzavretie nájmu, resp. predĺženie doby nájmu a to 

platiť riadne a včas nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu. 

___________________________________________________________________________ 

Plnenie 

Kontrola bola uskutočnená podľa plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 v zmysle 

uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie splnené 
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 

  

Nositeľ uznesenia:                                                                                         starosta                                                                                                                                                                                

 

 

Číslo uznesenia: 116/VII/2019                                                                      zo dňa 17.09.2019  

 

 

 

 

 

17.  Návrh na spolufinancovanie projektu s názvom  „Rekonštrukcia strechy Materskej 

školy, Vietnamská 13“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na RO 

 

 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava-Ružinov  

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 

  

B.      ž i a d a 

 

starostu mestskej časti Ing. Martina Chrena  

o zabezpečenie maximálneho 5% celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

vo výške 4 402,15 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 88 042,91 EUR. 

___________________________________________________________________________ 

Plnenie 

Mestská časť Bratislava-Ružinov podala projekt na Slovenskú agentúru životného prostredia 

dňa 30.09.2019. V súčasnosti čaká na vyhodnotenie tohto projektu a následne po jeho 

schválení sa bude projekt realizovať v II. polroku 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie v plnení 
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 

  

Nositeľ uznesenia:                                                                                          starosta                                                                                                                                                                                

 

 

Číslo uznesenia: 119/VII/2019                                                                       zo dňa 17.09.2019  

 

 

 

20. Vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie – pasport stavby 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava-Ružinov  

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 

 

ž i a d a 

 

Ing. Martina Chrena, starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov  

1. požiadal primátora hl.m. SR Bratislavy Ing. arch. Matúša Valla 

 

a) o zverenie miestnej komunikácie Palkovičova tak, aby mestská časť Ružinov bola 

správcom tejto cestnej komunikácie v celej dĺžke vrátane parkoviska na pozemku                

par. č. 10800/67 

 

b)    o zabezpečenie úkonov potvrdzujúcich právo k líniovej stavbe parkoviska 

 

c)  zabezpečil po došlej žiadosti z Magistrátu Bratislava vo veci pasportu stavby všetky 

zákonné administratívne záležitosti súvisiace s vyhotovením zjednodušenej dokumentácie 

stavby - parkoviska.  

 

T: ihneď 

__________________________________________________________________________ 

Plnenie 

List bol zaslaný na hlavné mesto v znení požiadaviek č. OD/CS 16595/2019/1/ASZ zo dňa 

10. 10 . 2019. Odpoveď zatiaľ nebola doručená.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Uznesenie v plnení 
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 

  

Nositeľ uznesenia:                                                                                          starosta                                                                                                                                                                                

 

 

Číslo uznesenia: 120/VII/2019                                                                       zo dňa 17.09.2019  

 

 

 

21. Návrh na výsadbu zelene na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava-Ružinov  

po prerokovaní materiálu 

 

 

 
 

 

 

B .    o d p o r ú č a  

 

starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov Ing. Martinovi Chrenovi  

zabezpečiť realizáciu návrhu. 

__________________________________________________________________________ 

Plnenie 

Vzhľadom na súčasnú situáciu s COVID-19 a obmedzeniami s tým súvisiacimi s 

prihliadnutím na veľmi suché a nepriaznivé klimatické podmienky jarného obdobia 2020 bolo 

vyhodnotené, že výsadba zelene bude realizovaná na jeseň 2020. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie  v plnení 
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 

  

Nositeľ uznesenia:                                                                                          starosta                                                                                                                                                                               

 

 

Číslo uznesenia: 121/VII/2019                                                                       zo dňa 17.09.2019 

 

 

3. Návrh  na zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava-Ružinov  

po prerokovaní materiálu 

 

 

B .    ž i a d a   

 

starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov Ing. Martina Chrena  

zabezpečiť realizáciu navrhovaných opatrení.  

T: 31.03.2020 

__________________________________________________________________________ 

Plnenie 

 
Na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Ružinov www.ruzinov.sk v súlade s platnou legislatívou  
ZVEREJŇOVAŤ: 

  
Navrhované opatrenie:  Odpočet plnenia úloh z uznesenia / vyhodnotenie 

Plnenie / 
poznámka 

1. 
výsledky verejných 
obstarávaní vrátane 
zápisníc 

Výsledky verejných obstarávaní je možné sledovať na stránke 
verejného obstarávateľa - v rámci zverejnenej zápisnice z 
otvárania a vyhodnotenia ponúk sa uvádza aj informáciu o 
úspešnom uchádzačovi a zápisnice z vyhodnotenia ponúk sú 
zverejňované aj v rámci systému Eranet.   
https://www.ruzinov.sk/sk/uradna-tabula/index/tag:verejne-
obstaravanie/status:archive          

splnené/ 
aktualizované 

priebežne 

2.  

zmluvy, faktúry a 
objednávky v 
kopírovateľnej a 
strojomčitateľnej forme; 
rozšíriť vyhľadávateľnosť 
a triediteľnosť aj podľa 
sumy a dátumu; prepojiť 
zmluvy s faktúrami a 
objednávkami  

Dodávateľ informačného systému pripravuje celkovú úpravu 
zverejňovania. 

zadané 
dodávateľovi/ 
odhadované 

spustenie: jún 
2020 

3. 
pripomienky verejnosti k 
VZN a ich vyhodnotenie 

Vyhodnotenie pripomienok verejnosti k VZN je súčasťou 
materiálu, ktorý je predkladaný na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 

splnené/ 
aktualizované 

priebežne 

4. 
správy z kontrol hlavného 
kontrolóra  

https://www.ruzinov.sk/sk/kontakty/oddelenie/miestny-
kontrolor 

splnené/ 
aktualizované 

priebežne 

https://www.ruzinov.sk/sk/kontakty/oddelenie/miestny-kontrolor
https://www.ruzinov.sk/sk/kontakty/oddelenie/miestny-kontrolor
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5. 

aktuálnu výšku odmien 
pre jednotlivých 
poslancov (rozdeliť po 
položkách:                  1. 
odmena za zastupiteľstvo 
a komisie, 2. odmena za 
sobáše, 3. odmena za 
členstvo v 
predstavenstve, dozornej 
rade a pod.)  

https://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/poslanci  

splnené/ 
aktualizované 

kvartálne 

6. 

odkazy na profily 
samosprávy na portáloch 
EKS (Elektronický 
kontraktačný systém) a 
ÚVO (Úrad pre verejné 
obstarávanie)  

https://www.ruzinov.sk/sk/kontakty/oddelenie/oddelenie-
verejneho-obstaravania 

splnené 

7. 
výročné správy všetkých 
organizácií samosprávy na 
jednom mieste 

https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/organizacie-
mestskej-casti 

splnené/ 
aktualizované 

priebežne 

8. 

profesijné životopisy 
starostu, poslancov, 
riaditeľov všetkých 
organizácií a členov 
predstavenstiev 
a dozorných rád  všetkých 
organizácií samosprávy 
obsahujúce najmä 
informácie o vzdelaní, 
doterajších 
zamestnaniach, popise 
pracovnej náplne, 
členstvách pred nástupom 
do funkcie v orgánoch 
obchodných spoločností a 
neziskových organizácií 
v jednotnom formáte, 
vzor ktorého doručí 
miestny úrad do 30 dní od 
schválenia tohto 
uznesenia 

https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/organizacie-
mestskej-casti  

splnené (na 
základe 

doručených 
podkladov, pozn. 

riaditelia sú v 
zamestnaneckom 

vzťahu a prešli 
riadnym 

výberovým 
konaním) 

9. 

informácie o počte 
voľných miest v 

zariadeniach sociálnych 
služieb a v materských 

školách  

https://www.ruzinov.sk/sk/stranky/view/zariadenia-pre-
seniorov   

splnené 
(aktualizované k 
31.3. a následne 

na základe 
informácií o 

presune do iných 
zariadení - jasle a 
materské školy) 

https://www.ruzinov.sk/sk/stranky/view/detske-jasle-1  

https://www.ruzinov.sk/sk/stranky/view/materske-skoly-1 

10. 
zápisnice z výberových 
konaní na vedúce funkcie  

https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/volne-pracovne-
miesta 

splnené 

https://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/poslanci
https://www.ruzinov.sk/sk/kontakty/oddelenie/oddelenie-verejneho-obstaravania
https://www.ruzinov.sk/sk/kontakty/oddelenie/oddelenie-verejneho-obstaravania
https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/organizacie-mestskej-casti
https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/organizacie-mestskej-casti
https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/organizacie-mestskej-casti
https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/organizacie-mestskej-casti
https://www.ruzinov.sk/sk/stranky/view/zariadenia-pre-seniorov
https://www.ruzinov.sk/sk/stranky/view/zariadenia-pre-seniorov
https://www.ruzinov.sk/sk/stranky/view/detske-jasle-1
https://www.ruzinov.sk/sk/stranky/view/materske-skoly-1
https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/volne-pracovne-miesta
https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/volne-pracovne-miesta
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11. 
oficiálny program starostu 

a vicestarostov 

https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/starosta-ruzinova 

splnené/ 
priebežne 

aktualizované https://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/osoba/ing-martin-
patoprsty 

https://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/osoba/ing-michal-
gasaj-phd 

V rámci internetovej stránky mestskej časti Bratislava-Ružinov www.ruzinov.sk v súlade s platnou legislatívou 
VYTVORIŤ: 

12. 

email/telefonickú 
linku/online formulár pre 
nahlasovanie nekalých 
praktík a určiť 
zodpovednú osobu za 
prijímanie podnetov 

https://www.ruzinov.sk/sk/kontakty/oddelenie/nahlasovanie-
nekalych-aktivit 

splnené 

13. 
sekciu Odpovede na časté 
otázky občanov  

https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/najcastejsie-otazky-
1 

splnené/ 
priebežne 

aktualizované 

14. 

elektronický register/ 
elektronickú evidenciu 
žiadostí v stavebnom a 
územnom konaní a 
výrubové konanie s 
možnosťou sledovania 
stavu žiadosti (začiatok, 
uskutočňovanie a koniec  
podľa § 3ods. 6 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny 
poriadok).  Tieto žiadosti 
zverejňovať aj 
v geografickom 
informačnom systéme 
mestskej časti (GIS) po  
jeho implementácii. 

Dodávateľ informačného systému pripravuje nový modul pre 
správu agendy stavebného úradu a je momentálne v stave 
vývoja. Napojenie na geografický informačný systém bude 
možné až na základe rokovaní s magistrátom. V súčasnosti 
však magistrátny systém nepočíta so službami, ktoré by to 
umožňovali, avšak sme v rokovaní. 

v riešení/ odhad: 
stavebný úrad - 
jún 2020, GIS - 

koniec roka 2020 

15. 

online formulár žiadosti o 
pridelenie miest v 
zariadeniach sociálnych 
služieb (vrátane zaslania 
príslušnej dokumentácie)  

Problematiku rieši komplexne projekt Elektronizácia služieb 
bratislavskej samosprávy (ESBS) - 
https://esluzby.bratislava.sk/info?LifeSituationGroupID=OS08  
(online formulár do jasiel by nespĺňal podmienku overenia 
identity žiadateľa), momentálne nie je v realizácii, tá sa 
uskutoční v rámci rozšírenia projektu ESBS. 

bude riešené v 
rámci 

celobratislavského 
projektu ESBS 

Ďalšie opatrenia: 

16. 
rozšíriť internetovú 
stránku www.ruzinov.sk o 
verziu pre slabozrakých 

Miestny úrad pripravuje úpravy webstránky, ktoré by zahŕňali 
aj rozšírenie funkcionalít - a verzia pre slabozrakých bude jej 
súčasťou.  

bude zapracované 
v rámci celkovej 

úpravy 
webstránky  

https://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/osoba/ing-martin-patoprsty
https://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/osoba/ing-martin-patoprsty
https://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/osoba/ing-michal-gasaj-phd
https://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/osoba/ing-michal-gasaj-phd
https://www.ruzinov.sk/sk/kontakty/oddelenie/nahlasovanie-nekalych-aktivit
https://www.ruzinov.sk/sk/kontakty/oddelenie/nahlasovanie-nekalych-aktivit
https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/najcastejsie-otazky-1
https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/najcastejsie-otazky-1
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17. 

prepojiť internetovú 
stránku www.ruzinov.sk s 
oficiálnymi profilmi na 
sociálnych sieťach 
mestskej časti Bratislava-
Ružinov  

Odkaz na home page (časť rýchle odkazy): 
https://www.facebook.com/BratislavaRuzinov  

splnené 

18. 
vypracovať etický kódex 
zamestnancov organizácií 
samosprávy 

Existujúci etický kódex týkajúci sa všetkých zamestnancov, 
ktorí spadajú pod mestskú časť: 
https://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/1/17424/eticky-
kodex-zamestnancov.pdf 

existuje 
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 

  

Nositeľ uznesenia:                                                                                          vedenie MČ                                                                                                                                                                                

 

 

Číslo uznesenia: 125/VII/2019                                                                       zo dňa 17.09.2019  

 

 

 

27. Rôzne 

      a) Strategický dokument adaptácie - zmena klímy  

  

 

 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava-Ružinov  

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 

 

 

ž i a d a 

 

vedenie mestskej časti: 

a) o vypracovanie strategického dokumentu adaptácie na nepriaznivé  dôsledky zmeny klímy 

v Ružinove, podkladom je dokument hl.m. SR Bratislavy schválený mestským 

zastupiteľstvom dňa 24.09.2014, uznesením č. 1659/2014 

b) o vypracovanie manuál menežmentu starostlivosti o zeleň v Ružinove 

__________________________________________________________________________ 

Plnenie 

 

a) Vypracovanie strategického dokumentu je v štádiu  rozpracovanosti. Predpokladaný 

termín predloženia  materiálu  odborným komisiám pri  miestnom  zastupiteľstve je 

v priebehu  I. polroka 2020. 

 

b) Manuál menežmentu starostlivosti o zeleň v Ružinove je v štádiu rozpracovanosti. 

Odborná komisia územného plánovania a životného prostredia bola informovaná 

o rozpracovanosti materiálu. V súčasnosti je materiál na základe odporúčaní odbornej 

komisie doplnený a prepracovávaný. Vzhľadom na súčasnú situáciu s COVID-19 

a obmedzeniami s tým súvisiacimi  bude upravený   materiál predložený   odborným 

komisiám pri  miestnom  zastupiteľstve v priebehu mesiaca  jún.  

 
 

 

 

 

 

 

Uznesenie v plnení 
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 

  

Nositeľ uznesenia:                                                                                          starosta                                                                                                                                                                               

 

 

Číslo uznesenia: 151/IX/2019                                                                        zo dňa 12.11.2019  

 

 

 

 

10. Návrh na zvýšenie transparentnosti obchodných spoločností s majoritnou 

majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Ružinov 
        

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava-Ružinov  

po prerokovaní materiálu 

 
  

 

 

 

B.     ž i a d a  

 

1. starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov Ing. Martina Chrena 

pripraviť zmenu stanov obchodných spoločností s majoritnou majetkovou účasťou mestskej 

časti Bratislava-Ružinov, ktorá zabezpečí povinnosť ich riadiacim a dozorným orgánom 

schvaľovať a zverejňovať znenie zápisu zo zasadnutia týchto orgánov (predstavenstiev 

a dozorných rád) s ohľadom na ochranu obchodného tajomstva a v súlade s platnou 

legislatívou na internetových stránkach týchto spoločností a internetovej stránke 

www.ruzinov.sk 

 

 

2. starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov Ing. Martina Chrena 

predložiť takto upravené stanovy na zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava-Ružinov. 

__________________________________________________________________________ 

Plnenie 

Zmeny stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. , so sídlom Ružinovská 28, 820 09 

Bratislava boli predložené na zasadnutie miestneho zastupiteľstva konaného dňa 04.02.2020 

a schválené uznesením č. 176/XI/2020. 

Zmeny stanov spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., so sídlom 

Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava boli predložené na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

konaného dňa 04.02.2020 a schválené uznesením č. 177/XI/2020. 
 

 

 

 

Uznesenie splnené 

http://www.ruzinov.sk/
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 

  

Nositeľ uznesenia:                                                                                          starosta                                                                                                                                                                                

 

 

Číslo uznesenia: 176/XI/2020                                                                         zo dňa 04.02.2020  

 

 

 

 

3. Návrh na schválenie zmeny Stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. so sídlom 

Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, identifikačné číslo 35 874 686 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava-Ružinov  

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 

 

B.      ž i a d a  

Ing. Martina Chrena, starostu,  

aby na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov vykonal 

všetky potrebné úkony pre vykonanie zmeny Stanov podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka. 

__________________________________________________________________________ 

Plnenie 

Úkony pre vykonanie zmeny Stanov spoločnosti CULTUS Ružinov,a.s. podľa príslušných 

ustanovení Obchodného zákonníka boli vykonané v zmysle uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie splnené 
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 

  

Nositeľ uznesenia:                                                                                          starosta                                                                                                                                                                                

 

 

Číslo uznesenia: 177/XI/2020                                                                        zo dňa 04.02.2020  

 

 
 

 

4. Návrh na schválenie zmeny Stanov spoločnosti Ružinovský podnik verejno-

prospešných služieb, a.s. so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, identifikačné 

číslo 35 828 064 

  

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava-Ružinov  

 

 

 

 

 

B.       ž i a d a  

Ing. Martina Chrena, starostu,  

aby na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov   

vykonal všetky potrebné úkony pre vykonanie zmeny Stanov podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka.  

___________________________________________________________________________ 

Plnenie 

Úkony pre vykonanie zmeny Stanov spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných 

služieb, a.s. podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka boli vykonané v zmysle 

uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie splnené 

 



24 

 

Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 

  

Nositeľ uznesenia:                                                                                          starosta                                                                                                                                                                                

 

 

Číslo uznesenia: 179/XI/2020                                                                        zo dňa 04.02.2020  

 

 

 

6. Návrh - Delegovanie zástupcov zriaďovateľa mestskej časti Bratislava-Ružinov,               

do orgánu školskej samosprávy pri Základnej škole s materskou školou, 

Borodáčova 2, Bratislava 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava-Ružinov  

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.     ž i a d a 

 

starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov  

písomne informovať vedenie ZŠ s MŠ o uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov a pripraviť delegačné listy jednotlivým delegovaným zástupcom 

zriaďovateľa. 

T: ihneď po podpísaní uznesenia 

___________________________________________________________________________ 

Plnenie 

Delegovaným poslancom – zástupcom mestskej časti Bratislava-Ružinov do orgánu školskej 

samosprávy pri Základnej škole s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava boli pripravené 

a následne zaslané delegačné listy 18.02.2020. Dňa 18.02.2020 bol riaditeľ ZŠ s MŠ listom 

 informovaný, ktorí poslanci boli delegovaní za zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ, 

Borodáčova 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie splnené 
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 

  

Nositeľ uznesenia:                                                                                          starosta                                                                                                                                                                                

 

 

Číslo uznesenia: 180/XI/2020                                                                        zo dňa 04.02.2020  

 

 

 

7.   Návrh na riešenie regulácie územia a dopravnej situácie v lokalite Starého Ružinova 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava-Ružinov  

po prerokovaní materiálu 

 

 

ž i a d a 

 

A. starostu Ing. Martina Chrena, aby 

1. opätovne požiadal Magistrát hl.m. SR Bratislavy o zmenu ÚP hl.m. SR Bratislava v znení 

ZaD 02, 03,05 – doplnenie určených častí územia na spracovanie ÚPN-Z Miletičova-

trhovisko, a ÚPN-Z Líščie Nivy-Palkovičova na základe uznesenia č. 447/XXXIV/2010 zo 

dňa 09.03.2010 a prerokovania v komisiách KÚPŽP zo dňa 20.01.2020 a KD zo dňa 

21.01.2020 

 

2. riešil s primátorom hl.m. SR Bratislavy Ing. arch. Matúšom Vallom podnet na zjednotenie 

vlastníctva pozemkov s vlastníctvom stavby v zmysle uznesení MsZ č. 692/2016 zo dňa 

07.- 08.12.2016 

 

3. vstúpil do rokovania s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a s Okresným úradom  

Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky vo veci preskúmania  

a) platnosti metodického usmernenia vo veci územno-plánovacej dokumentácie pod č. 

06682/2017/SV/28602 vydanej Sekciou výstavby Ministerstva dopravy a výstavby SR 

b)  platnosti metodického usmernenia k obstarávaniu územného plánu zón č. 

02001/2018/SV/83879 zo dňa 09.11.2018 

 

B.  hl.mesto SR Bratislavu,aby 

podniklo kroky smerom k vyvlastneniu pozemkov parc.č. 10800/66 časť verejného parku) 

a 10800/67 (inžinierske stavby) v k.ú.Nivy. 

__________________________________________________________________________ 

Plnenie 

A.  
1. Opätovne zaslaná urgencia, následne k uvedenej veci evidujeme odpoveď magistrátu 

doručenú mestskej časti dňa 09.03.2020 – kde hlavné mesto konštatuje, že pre 

pokračovanie v procese obstarávania je potrebné aktualizovať záväznú časť C kap. 2.2.5. 

Určenie častí územia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť ÚPN-Z, bod 5. Ružinov 
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o časti, ktoré sa majú riešiť ÚPN-Z Miletičova-trhovisko, a ÚPN-Z Líščie Nivy-

Palkovičova. Mestská časť listom č. UP/CS9303/2019/3/UP3 žiadala hlavné mesto 

o doplnenie predmetných ÚPN-Z do záväznej časti. Požiadavka na doplnenie bola 

opätovne predložená na rokovaní so zástupcami hlavného mesta dňa 25.02.2020 

 

2. Uskutočnilo sa pracovné rokovanie s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, p. 

poslanec Mgr. Matúšek, ktorý sa rokovania zúčastnil má vedomosť o jeho obsahu. Nateraz 

mestská časť nevie  k uvedenému viac uviesť.  

 
3.  Na základe rokovaní starostu mestskej časti 

a) usmernenie sa týka preskúmania schváleného územného plánu zóny, ÚPN-Z Liščie nivy 

– Palkovičová a ÚPN-Z Miletičova trhovisko nie sú schválené, uvedené usmernenie sa 

teda zatiaľ na ne nevzťahuje 

b) v zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku ,,Ministerstvo metodicky usmerňuje orgány územného plánovania 

v územnoplánovacích činnostiach a riešení vecných problémov a zisťuje, či sa 

územnoplánovacia dokumentácia obstaráva v zodpovedajúcom rozsahu. Metodické 

usmernenia ministerstva sú záväzné pre všetky  orgány územného plánovania.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie splnené 

 


