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stanoviska miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení zmien a doplnkov 

01 a 02 - návrh Zmien a doplnkov 03 - A, júl 2013 
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PhDr. Tatiana Rosová' 
starostka mestskej časti 

Zodpovedný: 

Ing. arch. Mgr. art. Silves~»Černjk 
vedúci oddelenia úze~m (ého rozvoja 
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Spracovate I': 

Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík 
vedúci oddelenia územn~~ - ~ 

Návrh uznesenia miestnej rady: 

Miestna rada mestskej časti Bratislava
Staré Mesto 
odporúča 
Miestnemu zastupitel'stvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať návrh 
stanoviska miestneho zastupitel'stva . 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k Územnému plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy rok 2007 v znení zmien 
a doplnkov 01 a 02 - návrh Zmien 
a doplnkov 03 - A, júl 2013 

Návrh uznesenia miestneho zastupitel'stva: 

- v materiáli 

Materiál obsahuje: 

návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 

Stanovisko mestskej časti 
Bratislava Staré Mesto k --~-/c;ť~-~__._. C .. --------.. Územnému plánu hlavného mesta 
SR Bratislavy 2007 v znení 
schválených ZaD 01 a 02 - Návrh 
zmien a doplnkov 03 - A, júl 2013 

Bratislava, september 2013 



Návrh uznesenia 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

schval'uje 

Stanovisko mestskej časti Bratislava - Staré Mesto k Územnému plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy 2007 v znení schválených ZaD 01 a 02 - Návrh zmien 
a doplnkov 03 - A, júl2013 



Dôvodová správa 

Úvod 

Územný plán mesta hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 (ďalej len územný plán) bol schválený 
uznesením Mestského zastupitel'stva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 z 31.5.2007 a účinnosť 
nadobudol 1. 9. 2007. Územný plán bol následne aktualizovaný prostrednlctvom schválených zmien 
a doplnkov 01 a 02. 

Stručná informácia o dôvodoch obstarania Návrhu zmien a doplnkov 03 - A, júl 2013 územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy 

V priebehu používania platného územného plánu bolí zo strany rôznych subjektov (orgány štátnej 
správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby) uplatnené podnety a požiadavky na prehodnotenie 
riešenia, usmerňovania a regulácie jednotlivých funkčných plôch, ktoré boli stanovené v územnom pláne. 
V zmysle ustanovenia § 30 stavebného zákona, ktorý upravuje postup pri aktualizácii územného plánu, 
orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaci u dokumentáciu sleduje, či sa nezmenili 
územnotechnické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia 
organizácie územia. Ak dôjde k zmene týchto predpokladov, alebo je potrebné umiestniť 
verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará zmeny alebo doplnok územnoplánovacej 
dokumentácie. 

V danom kontexte pristúpilo hlavné mesto k obstaraniu aktuálne prerokovávaných Zmien 
a doplnkov 03 - A platného územného plánu mesta. 

Spracovatel'om predkladaných Zmien a doplnkov 03 - A, júl 2013 je Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislavy - Oddelenie územných generelov a GIS a Oddelenie dopravného inžinierstva. 

Zmeny a doplnky 03 (ďalej len ZaD 03) v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 
v znení schválených zmien a doplnkov 01 a 02 (ďalej len "platný ÚPN" ) sa týkajú: 1 zmeny funkčného 
využitia územia (z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu na funkciu: 
územie prírodnej zelene - krajinná zeleň, stabilizované územie), zmeny nosného systému MHD 
(električková trať Jantarová cesta - Štúrova ul.) v rámci novej definlcie nosného systému MHD a opráv 
technických chýb, ktoré sa vyskytli pri grafickom spracovaní vecných zmien a doplnkov v platnom UPN 
(z celkového počtu položiek opráv technických chýb sa MČ Bratislava - Staré Mesto týkajú len 2 
položky). 

Prerokovanie a stanovisko mestskej časti k Návrhu ZaD 03 - A, júl 2013 územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy, 

Výkonom obstarávatel'ských činností pre zabezpečenie ZaD 03 územného plánu mesta bolo 
poverené Oddelenie koordinácie územných systémov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré 
zabezpečovalo v termíne od 23. augusta 2013 do 24. septembra 2013 aj proces prerokovania v zmysle 
ustanoveni zákona č. 50/1976 Zb., v zneni neskorších predpisov. 

Prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ZaD 03 
s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy a dotknutými právnickými osobami, ktoré boli 
upovedomené o prerokúvani jednotlivo sa uskutočnilo v termíne: od 23. 8. 2013 23. 9. 2013. 

V rámci procesu prerokovania spracovalo oddelenie územného rozvoja mestskej časti Bratislava 
Staré Mesto vyjadrenie k predmetnému materiálu vo forme stanoviska mestskej časti. 
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Kanterová Katarína, Ing. arch., CSc. 
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Bratislava 
16.09.2013 

Vec: Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení zmien a doplnkov 01 a 02-
Zmeny a doplnky 03 - A 
• stanovisko 

Mestská časť po preštudovaní materiálu "Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení zmien 
a doplnkov 01 a 02 - Zmeny a doplnky 03" v zmysle ustanovení zákona č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel a Štatútu hl. mesta čl. 8 ods. (1) zasiela toto 

stanovísko 

Konštatačná časť: 

Obstarávateľom predkladaného Návrhu zmien a doplnkov 03 - A, jÚl 2013 je Hlavné mesto SR Bratislava. 
Odborne spôsobilé osoby na obstarávanie podľa §2a stavebného zákona: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, 
Oddelenie koordinácie územných systémov: Ing. arch. Eva Balašová, Ing. arch. Silvia Galová. 

Spracovateľom predkladaných Zmien a doplnkov 03 je Magistrál hlavného mesia SR Bratislavy - Oddelenie 
územných generelov a GIS a Oddelenie dopravného inžinierstva. 

Zmeny a doplnky 03 (ďalej len ZaD 031 v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení schválených 
zmien a doplnkov 01 a 02 (ďalej len "platný ÚPN" ) sa týkajú nasledovných území: 

• Zmena DE/3 Král'ova hora - predstavuje zmenu funkčného využitia územia z funkcie občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu na funkciu: územie prírodnej zelene - krajinná zeleň, stabilizované 
územie. 

• Zmena PE/49 Nosný systém MHD - eleklričková trat' Janlarová cesta - Štúrova ul.- predstavuje, doplnenie 
električkovej trale Jantárová cesta - Starý most - Štúrova ulica, v rámci novej definicie nosného systému 
MHD 

• Opravy technických chýb - spolu 87 položiek· maleriál predstavuje opravu a odstránenie technických chýb, 
ktoré sa vysky11i pri grafickom spracovani vecných zmien a doplnkov v platnom ÚPN. Z celkového počtu 
položiek opráv technických chýb uvedených v tabuľke: ÚPN hl. m. SR Bratislavy - ZaD 03 časť A - oprava 
technických chýb - návrh júl 2013 sa MČ Bratislava - Staré Mesto týkajú len 2 položky: 

č. opraVY 1: SM/1-T - v lokalite nad Mlynskou dolinou, regulačný výkres ( RV) - posun kódu 1110 z plochy 
101 do zelene 
č. opraVY 2: SM/3-T - v lokalite Karadžičova - VÚB, RV - vymazať označenie rozvojovej plochy s kódom 
201 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 5924 6111, fax: (+4212) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremestQ.sk 



Pripomienky k predloženému návrhu ZaD 03 a požiadavky na úpravu maleriálu: 

Na podklade preštudovania Územného plánu hlavného mesia SR Bratislavy - zmeny a doplnky 03, rok 2013 
mestská časť Bratislava - Staré Meslo nemá pripomienky k nasledovným predkladaným zmenám: zmena DE/3 
Kráľova hora a zmena: opravy technických chýb - spolu 87 položiek. 

Zaradenie zmeny PE/49 Nosný systém MHD - električková trať Jantárová cesta - Štúrova ul. považujeme za 
predčasné. 
Odôvodnenie: v rámci schválenej novej filozofie prípravy a obstarávania ZaD platného ÚPN mali byť predkladané na 
zmeny len .. podklady s kladne prerokovanými urbanistickými štúdiami", resp. projektovými dokumentáciami "čo tento 
projekt v súvislosti s neúplným systémovým riešen Im projektu nosného systému MHD - električkovej trate do Petržalky 
nespiňa (týka sa to predovšetkým pripomienok, názorov a nezodpovedaných otázok, ktoré odzneli aj pri verejnom 
prerokovaní projektu hlavne k: paralelnej komunikácii, nedefinovaným priečnym prepojeniam súvisiacim s obsluhou 
územia, chýbajúcemu riešeniu doplnkových subsystémov dopravy, vrátane riešenia Štúrovej ulice a Šafárikovho 
námestia ako aj peticie obyvateľov proti projektu). 

Záver: 

V kontexte uvedeného ako aj skutočnosti, že na riešenie 2. etapy NS MHD je aktuálne vypísaná Verejná 
urbanisticko " architektonická súťaž (súťaž vypísal Magistrát hl. mesta SR Bratislavy) navrhujeme lúlo zmenu 
vypustiť zo ZaD 03, resp. zaradiť ju až po vyhodnotení uvedenej súťaže, resp. po komplexnom doriešení projektu 
a následnej vecnej diskusii o problematike. 

S pozdravom 

Co.: TU: OÚR 


