
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, február  2010 
 

 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 2. 2. 2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 9. 2. 2010 
 
 
Zmeny a doplnky územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad), v regulačnom 

bloku č. 22,  rok 2009 
 

_______________________________________________________________ 
 
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  
Zmeny a doplnky územného plánu zóny 
Mudroňova (juhozápad) v regulačnom bloku 
č. 22,  rok 2009 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. 
vedúca oddelenia územného plánu 

 1. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva 
2. Dôvodovú správu 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia    
4. Zmeny a doplnky územného plánu zóny 
    Mudroňova (juhozápad), v RB č. 22, 
    rok 2009 (textová a grafická časť  na CD 
    nosiči) 
5. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok 
    uplatnených vo verejnom prerokovaní 
6. Stanovisko Krajského stavebného úradu 
    v Bratislave č. j.: A/2010/826/HOM 
   zo  dňa: 14. 1. 2010  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 

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

Stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave č. j.: A/2010/826/HOM  zo dňa   14. 1. 2010                   
podľa   § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov. 
 
                                    

B. s c h v a ľ u j e 
 

1. Zmeny a doplnky územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad) v regulačnom bloku č. 22,  rok 
2009. 

 
2. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2010, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 7/2004, 
ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad), 
s účinnosťou od 23. 2. 2010. 

 
3. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom prorokovaní Zmien a doplnkov 

územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad) v regulačnom bloku  č. 22, rok 2009. 
 
 
 

C.  ž i a d a  
 

 
starostu mestskej časti 
  
zabezpečiť spracovanie čistopisu zmien a doplnkov územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad), 
v regulačnom bloku č. 22, rok 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                           
                                                      Dôvodová správa  
 
 

Informácia o postupe obstarávania a spracovania úze mnoplánovacej dokumentácie 
 
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplýva povinnosť sledovať 
aktuálnosť územnoplánovacej dokumentácie, mestská časť Bratislava – Staré mesto ako obstarávateľ 
Územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad), rok 2004 preskúmala predmetný územný plán zóny 
a obstarala  Zmeny a doplnky územného  plánu zóny Mudroňova (juhozápad) v regulačnom bloku č. 22, 
rok 2009. 

  
Obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad) v regulačnom bloku 

č. 22, rok 2009 bolo zabezpečené oddelením územného plánu prostredníctvom odborne spôsobilej 
osoby pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov v zmysle 
ustanovení stavebného zákona.   

Územný plán zóny Mudroňova (juhozápad), rok 2004 bol schválený uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Staré Mesto č . 124/2004 zo dňa 26. 10. 2004. Záväzná časť 
územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad) bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava Staré Mesto č. 7/2004. 

 
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je povinnosťou obstarávateľa 
územnoplánovacej dokumentácie sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne 
predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a preskúmať schválenú 
územnoplánovaciu dokumentáciu, či nie je potrebné obstarať jej zmeny a doplnky. Správa služieb 
diplomatického zboru, a. s. (ďalej len „SSDZ, a. s.“) ako vlastník a investor rekonštrukcie existujúceho 
objektu vládnej vily na Mudroňovej ulici v  regulačnom bloku č. 22 iniciovala svojim podnetom 
obstaranie zmien a doplnkov platnej dokumentácie (realizácia rekonštrukcie reprezentačného objektu 
tak, aby táto spĺňala vysoký európsky štandard vyžaduje vybudovanie technického príslušenstva mimo 
hlavného objektu vsadením do záhradnej časti vily, pod povrch terénu). So zreteľom na skutočnosť, že 
podľa aktuálneho územného plánu nie je možné v záhrade realizovať ani podzemný objekt, mestská 
časť ako obstarávateľ pôvodného územného plánu zóny  obstarala na podklade podnetu a žiadosti 
SSDZ, a. s. Zmeny a doplnky územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad) v regulačnom bloku č. 22, 
rok 2009, ktorých spracovateľom je Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna, autorizovaný architekt 0191 
AA, z Ateliéru architektúry, Hroboňova 6a, Bratislava .    

 
 

Informácia o spôsobe a výsledkoch prerokovania 
 

Zmeny a doplnky územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad) v regulačnom bloku č. 22, rok 
2009 boli predložené na verejné prerokovanie v zmysle príslušných ustanovení § 22, § 23,  § 30 a § 31 
stavebného zákona v dňoch od. 1. 12. 2009 do 31. 12. 2009. V prerokovaní boli jednotlivo oslovené 
dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, ako aj ďalšie relevantné subjekty. Verejnosti bol oznámený 
termín prerokovania  oznamom na úradnej tabuli mestskej časti, na webovej stránke mestskej časti a  
v periodickej tlači. 

Po ukončení prerokovania obstarávateľ v spolupráci so spracovateľom vyhodnotil uplatnené 
stanoviská a pripomienky k návrhu zmien a doplnkov územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad) 
v regulačnom bloku č. 22, rok 2009. Opodstatnené sú tie pripomienky, ktoré sú odvodené od cieľov a 
úloh územného plánovania, ako aj pripomienky zodpovedajúce úrovni územného plánu a reflektujúce 
príslušné právne prepisy.   V rámci prerokovania zmien a doplnkov územného plánu zóny Mudroňova 
(juhozápad) v regulačnom bloku č. 22, rok 2009 bolo jednotlivo oslovených celkom 13 subjektov, z toho 
písomne sa vyjadrilo 8 subjektov. 



Zmeny a doplnky územného plánu zóny  Mudroňova (juhozápad) v regulačnom bloku č. 22, rok 
2009 boli predložené na rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva: komisie výstavby a územného 
plánu, životného prostredia, dopravy.  

 
Mestská časť v súlade s ustanoveniami § 25 stavebného zákona požiadala Krajský stavebný úrad 

v Bratislave o preskúmanie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu  zóny 
Mudroňova (juhozápad) v regulačnom bloku č. 22, rok 2009. Podkladom pre preskúmanie bol upravený 
návrh zmien a doplnkov územného plánu zóny v RB č. 22 so zapracovaním uplatnených stanovísk 
a pripomienok, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava Staré Mesto č. ../2010, ktorým sa mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 7/2004, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu 
zóny. 

Krajský stavebný úrad v Bratislave vydal stanovisko podľa § 25 stavebného zákona pod č. j. 
........... zo dňa .............s odporúčaním predložiť predmetný materiál na schválenie Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

Vyjadrenie Krajského stavebného úradu v Bratislave k predmetnému materiálu v zmysle 
stavebného zákona je v prílohe.  
 
Záväznos ť územnoplánovacej dokumentácie a jej schva ľovanie 
 

Zverejnenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) č. ../2010, ktorým sa mení 
a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti č. 7/2004, ktorým bola vyhlásená záväzná časť 
územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad)  bude zabezpečené na úradnej tabuli a na webovej 
stránke mestskej časti v dňoch 22. 01.  2010 do 31. 01. 2010. Pripomienky k návrhu  VZN budú 
vyhodnotené a spolu s výpisom zo zasadnutia komisie výstavby a územného plánu, ako gestorskej 
odbornej komisie, miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  budú súčasťou  
prílohy k materiálu predkladaného na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

 
Predkladaný materiál bol predmetom rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava Staré 

Mesto. Zmeny a doplnky územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad) v regulačnom bloku č. 22, rok 
2009  sú predmetom schvaľovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Staré Mesto 
v súlade s ustanoveniami § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov   a článku 17 odsek 1 a článku 42  
písm. a), d) a e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.  

   
Územnoplánovacia dokumentácia – Zmeny a doplnky územného plánu zóny Mudroňova 

(juhozápad) v regulačnom bloku  č. 22, rok 2009 budú po schválení miestnym zastupiteľstvom uložené 
v zmysle ustanovení stavebného zákona. 


