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Návrh uznesenia 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

berie na vedomie 

Informáciu o podnetoch mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k príprave procesu 
obstarávania zmien a doplnkov Územného plánu zóny Dunajská, 2013 



Informácia 

územný plán zóny Dunajská, rok 2005 v zneni neskoršich aktualizácií (ďalej len ÚPN-Z 
Dunajská) bol schválený uznesením Mestského zastupitel'stva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
254/2007 z 22. 11. 2007 a účinnosť nadobudol 1. januára 2008. ÚPN-Z Dunajská bol následne 
aktualizovaný prostrednlctvom schválených zmien a doplnkov 2010/2, bol schválený uznesením 
Mestského zastupitel'stva hlavného mesta SR Bratislavy č. 665/2012 z 27.-28. júna 2012 a účinnosť 
nadobudol 1. augusta 2012. 

Stručná informácia o podnetoch mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k príprave procesu 
obstarávania zmien a doplnkov Územného plánu zóny Dunajská 2013. 

V priebehu použlvania platného územného plánu boli 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 § 19b stavebného zákona, vykonáva prlpravné práce 
vykonáva orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu a 
zabezpečuje ich v spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávnych krajov, 
obcami a právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sa podiel'ajú na využívaní územia .. 

V danom kontexte pristúpilo hlavné mesto k príprave procesu obstarávania zmien a 
doplnkov ÚPN-Z Dunajská 2013. 

Spracovatel'om predkladaných zmien a doplnkov ÚPN-Z Dunajská 2013 je Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

Zmeny a doplnky ÚPN-Z Dunajská 2013 (ďalej len ZaD ÚPN-Z Dunajská 2013) sa týkajú 
jednotlivých podnetov z hl'adiska aplikácie ÚPN Z Dunajská pri stavebných konaniach a individuálnych 
podnetov fyzických či právnických osôb. Tieto prehodnotené nasledovné podnety na zapracovanie do 
najbližšich ZaD ÚPN-Z Dunajská 2013 sú minimalistického charakteru, jedná sa o rozvol'nenie 
závazných regulačných blokov, ktoré umožnia stagnujúcim a negatívne chátrajúcim objektom možnú 
obnovu v danom území, technické opravy, nekorešpondujúce zakreslenie objektov a ich skutkového 
stavu, vylúčenie exaktných definicii funkčných využití územia, chýbajúce regulačné hranice, zahrnutie 
klauzuly, že v pripade začatého konania (DUR, SP, spojené konanie) sa konanie ukonči podl'a ÚPN-Z 
platného v danom čase, vyhodnotenie jednotlivých blokov, zosúladenie textovej a grafickej časti. 

V rámci procesu spracovalo oddelenie územného rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
podnety k predmetnému materiálu. 

Prerokované v Komisii pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie 18.9.2013, 
ktorá informáciu vzala na vedomie. 


