
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  september 2008 
 

 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 9.9.2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 16.9.2008 
 

Zadanie  p r e  úze mný  p lán zóny  C ha lupkova  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto predložiť materiál 
na rokovanie miestneho zastupiteľstva  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. 
Ing. Darina Šebestová 
oddelenie územného plánu 

 1. návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva 
2. dôvodovú správu 
3. Zadanie pre územný plán zóny 
Chalupkova, rok 2008 – upravené podľa 
prijatých pripomienok  
4. Vyhodnotenie pripomienok a námietok 
uplatnených pri prerokovaní zadania pre 
územný plán zóny Chalupkova 
5. Stanovisko Krajského stavebného úradu 
v Bratislave v zmysle § 20 ods. 6  stavebného 
zákona 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 
 
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 

s c h v a ľ u j e 
 

1. Vyhodnotenie pripomienok a námietok uplatnených pri prorokovaní Zadania pre  územný 
plán zóny Chalupkova, rok 2008 

 
2. Zadanie pre územný plán zóny Chalupkova, rok 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
k výsledku prerokovania návrhu zadania pre spracova nie  

Územného plánu zóny Chalupkova 
 
 
 

Obstaranie návrhu Územného plánu zóny Chalupkova (ďalej len ÚPN Z Chalupkova) vyplynulo z  
§ 17 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, ktorý ukladá orgánu územného plánovania povinnosť obstarávať 
územnoplánovaciu  dokumentáciu, s cieľom zabezpečiť rozvoj územia, a v rámci neho aj starostlivosť o 
životné prostredie, ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj. Predmetné  územie je zároveň jedným 
z území, pre ktoré je v záväznej časti Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy stanovená 
požiadavka  spracovať a schváliť územný plan zóny.  

 
Účelom spracovania ÚPN Z  Chalupkova je zabezpečiť prehlbujúci nástroj územného plánovania, 

ktorý na podklade vyhodnotenia limitov využitia územia spodrobní regulatívy stanovené na úrovni 
územného plánu mesta, pre potreby územnoplánovacej praxe, usmerňovanie vlastníkov nehnuteľností a 
potenciálnej investičnej činnosti, v súlade s § 12 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.   

 
V intenciách uvedeného, zabezpečila Mestská časť Bratislava – Staré Mesto prostredníctvom  

oddelenia územného plánovania a odborne spôsobilých osôb v oblasti obstarávania územnoplánovacích 
podkladov a územnoplánovacej dokumentácie (Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. registračné č. 065  a 
Ing. Darina Šebestová, registračné číslo 106) spracovanie zadania pre návrh ÚPN Z Chalupkova. 

 
Spracovateľom zadania je firma JELA s. r. o. – riešiteľ: autorizovaný architekt Ing. arch. Jela 

Plencnerová a kolektív, ktorá bola vybratá na podklade výsledkov výberového konania, v zmysle zákona 
č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.  

Podkladom pre vypracovanie zadania boli výsledky prípravných prác obstarávateľa a práce 
vykonané v zmysle zmluvy o dielo č. 01/2008 v rámci etapy prieskumov a rozborov, na základe ktorých 
bol spracovaný návrh zadania pre spracovanie návrhu územného plánu zóny Chalupkova.  

 
Prerokovanie Zadania pre návrh ÚPN Z Chalupkova s dotknutými orgánmi štátnej správy, 

samosprávy a dotknutými právnickými osobami zabezpečovala Mestská časť Bratislava Staré Mesto 
v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona v termíne od 09. 06.2008 do 09.07.2008. 

Oznam o začatí prerokovania zadania ako aj znenie návrhu zadania bolo zverejnené na webovej 
stránke mestskej časti, verejnosť bola  oboznámená o prerokovaní v Staromestských novinách dňa 12. 
06. 2008, a zároveň bolo kompletné znenie zadania vystavené na verejné nahliadnutie aj na úradnej 
tabuli miestneho úradu MČ Bratislava – Staré Mesto. 

  
Dotknuté orgány a inštitúcie boli oslovené osobitne listom  mestskej časti Bratislava Staré Mesto 

dňa 04. 06 2008  so žiadosťou o zaslanie stanoviska k predloženému zadaniu. K materiálu sa celkom 
vyjadrilo 24 orgánov štátnej správy, samosprávy, organizácií a 10 právnických a fyzických osôb. 

Výsledok prerokovania je zhrnutý vo vyhodnotení pripomienok a námietok uplatnených pri 
prerokovaní Zadania pre návrh ÚPN Z Chalupkova. Zadanie pre spracovanie ÚPN Z Chalupkova bolo 
na podklade výsledkov prerokovania upravené, a tak je predkladané na rokovanie miestnej rady 
a miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto.  

Materiál bol predložený na rokovanie komisií Miestneho zastupiteľstva: výstavby a územného 
plánu, dopravy a životného prostredia (august a september  2008). 

 
Zároveň bol Krajský stavebný úrad v Bratislave požiadaný o posúdenie Zadania podľa  § 20 ods. 5 

stavebného zákona. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave k predmetnému materiálu je 
v prílohe. 

 



Po schválení zadania miestnym zastupiteľstvom bude v súlade so zmluvou daný pokyn 
spracovateľovi na vypracovanie návrhu riešenia ÚPN Z Chalupkova. 

 


