
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, apríl 2011 
 

 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 19.4. 2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 26.4. 2011 
 
 
 
 

Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky č. 3, rok 2009 
- doplnenie stanoviska 

_______________________________________________________________ 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať Územný 
plán zóny Machnáč,  zmeny a doplnky č. 3, 
rok 2009 - doplnenie stanoviska 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. 
vedúca oddelenia územného rozvoja 

 1. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva 
2. Dôvodovú správu 
3. Územný plán zóny Machnáč, zmeny 
a doplnky č. 3, rok 2009 - upravený návrh 
Územného plánu zóny Machnáč, zmeny 
a doplnky č. 3, rok 2009 na CD nosiči + 
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok  
4. Doplnenie stanoviska mestskej časti 
Bratislava Staré Mesto k Územnému plánu 
zóny Machnáč, zmeny a doplnky č. 3, rok 
2009  
 

  
 



 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
s c h v a ľ u j e 
 
Doplnenie stanoviska mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k Územnému plánu zóny Machnáč, 
zmeny a doplnky č. 3, rok 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                           Dôvodová správa  
 
 

 Úvod 
Obstaranie územného plánu zóny Machnáč zabezpečovalo Hlavné mesto SR Bratislava 

prostredníctvom Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Územný plán zóny Machnáč, rok 1999 bol schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len MsZ) č. 133/99 .zo dňa 09. 
09. 1999, následne bol aktualizovaný formou Zmien a doplnkov územného plánu ÚPN Z Machnáč (ZaD 
rok 2002, schválené uznesením MsZ č. 111/2003 zo dňa 26. 06. 2003 a ZaD rok 2005, schválené 
uznesením MsZ č. 598/2008 zo dňa 15. 12. 2008). 

 

Prerokovanie a stanovisko mestskej časti k Územnému plánu zóny Machná č, ZaD č. 3, rok 2009  

Výkonom obstarávateľských činností pre zabezpečenie Zmien a doplnkov č. 3, rok 2009 územného 
plánu zóny Machnáč bolo poverené oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy, ktoré zabezpečovalo aj proces prerokovania v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 
Zb., v znení neskorších predpisov.  

Prerokovanie Územného plánu zóny Machnáč, Zmeny a doplnky č. 3, rok 2009 s dotknutými 
orgánmi štátnej správy, samosprávy a dotknutými právnickými osobami, ktoré boli upovedomené 
o prerokúvaní   jednotlivo sa uskutočnilo v termíne: od 21. 06. 2010 do 23. 07. 2010.  

V rámci procesu prerokovania  spracovalo oddelenie územného plánu mestskej časti Bratislava 
Staré Mesto vyjadrenie k predmetnému materiálu vo forme stanoviska mestskej časti, ktoré bolo následne 
schválené na rokovaní Miestneho zastupitelstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto dňa  14. 09. 
2010.  

    Pripomienky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto sformulované v stanovisku boli zo strany 
obstarávateľa dokumentácie komplexne vyhodnotené. Návrh vyhodnotenia pripomienok bol v zmysle § 23 
stavebného zákona spracovaný v tabuľkovej forme a  následne zaslaný mestskej časti.  

 
So zreteľom na výsledky prerokovania, z ktorých vyplynula potreba opätovného prerokovania 

územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky č. 3, rok 2009, bola 
mestská časť Bratislava – Staré Mesto vyzvaná k zaujatiu stanoviska k zaslanému materiálu:  
„Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu 
zóny Machnáč, zmeny a doplnky  č. 3, rok 2009“.  

  
Na podklade vyhodnotenia navrhovaných úprav výsledného materiálu mestská časť Bratislava – 

Staré Mesto prostredníctvom oddelenia územného rozvoja spracovala doplnenie stanoviska a toto 
predkladá opätovne na rokovanie miestneho zastupitelstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
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Vec: Územný plán zóny Machná č, zmeny a doplnky 3, rok 2009 – opätovné prerokovan ie 
        - doplnenie stanoviska mestskej časti  
 
 
 

V zmysle príslušných ustanovení zákona č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriad-
ku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Hlavné mesto SR Bratislava uskutočnilo v termíne od 
21. 06. 2010 do 23. 07. 2010  prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Mach-
náč, zmeny a doplnky č. 3, rok 2009. 

V rámci prerokovania predmetnej územnoplánovacej dokumentácie  mestská časť Bratislava Staré 
Mesto zaslala svoje stanovisko a pripomienky, ktoré boli zo strany obstarávateľa dokumentácie komplex-
ne vyhodnotené. Návrh vyhodnotenia pripomienok bol v zmysle § 23 stavebného zákona spracovaný 
v tabuľkovej forme a  následne zaslaný mestskej časti.  

 
So zreteľom na výsledky prerokovania, z ktorých vyplynula potreba opätovného prerokovania 

územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Machnáč (ďalej len ÚPN – Z), zmeny a doplnky č. 3, 
rok 2009, bola mestská časť vyzvaná k zaujatiu stanoviska k zaslanému materiálu:  „Vyhodnotenie stano-
vísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu zóny Machnáč, zmeny 
a doplnky (ďalej len ZaD) č. 3, rok 2009“.  

  
V súvislosti s uvedenou požiadavkou, ktorá vyvoláva potrebu doplnenia pôvodného stanoviska 

mestskej časti  Bratislava Staré Mesto z 14. 09. 2010 konštatujeme: 
 
So zaslaným textom vyhodnotenia – t. zn. s akceptáciou „opravy regulácie  v sektor e 8- 44/11“ , 

ktorá je vo vyhodnotení deklarovaná ako chyba (mala by spočívať v zámene indexu zastavaných plôch 
a koeficientu zelene v posudzovanom ÚPN-Z Machnáč, ZaD č. 3, rok 2009) nesúhlasíme  z nasledovných 
dôvodov: 

 
K vysvetleniu, resp. zdôvodneniu chyby reguláciou v nadradenej územnoplánovacej dokumentácii -   

Územného plánu hlavného  mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov uvá-
dzame: v ÚPN  hl. m. SR Bratislavy, ZaD 02, rok 2009 je navrhovaná zmena funkčného využitia z funkcie 
občianska vybavenosť celomestského významu/kód 201 a z malopodlažnej zástavby obytného úze-
mia/kód 102  na zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti/kód 501, rozvojové územie, regulač-
ný kód S (nie H) - t. zn. , že hmotovo-priestorová regulácia je tak ako v iných sektoroch stanovená 
v zonálnej dokumentácii  (v ÚPN – Z Machnáč).    

  
V ÚPN – Z Machnáč, zmeny a doplnky č. 3, rok 2009, ku ktorému sa mestská časť Bratislava 

Staré Mesto vyjadrila stanoviskom  (prijaté uznesením miestneho zastupiteľstva 14. 09. 2010) boli ok-
rem iných regulatívov funkčného a priestorového usporiadania  stanovené v danom sektore 8 – 44/11 
nasledovné regulatívy:  index zastavanej plochy (IZ P):  0, 25 a index zelene (IZ): 0, 42  (znížený už 



 2 

v ZaD č. 3 z pôvodnej hodnoty: 0, 65), čo zodpovedá hodnotám priestorovej regulácie  v kontaktných sek-
toroch, resp. v území zóny Machnáč.    

 
V danom kontexte navrhované hodnoty regulatívov v s ektore 8 – 44/11 ( komentované vo vy-

hodnotení ako oprava chyby spočívajúcej vo vzájomnej zámene indexov IZP a IZ) predstavujú de facto 
Zmeny a doplnky č. 4, s ktorými mestská časť nesúhlasí, nako ľko zvyšujú index zastavanej plochy 
na IZP: 0, 40 a  znižujú index zelene na IZ: 0, 30.    

Požadujeme ponechať v sektore 8 – 44/11 index zelene navrhnutý v ZaD č. 3  - t. zn. IZ: 0, 42 
s možnosťou  upraviť IZP na hodnotu 0, 30. 
 

      
 

  
S pozdravom 

                                                                                             
                                                                                            PhDr. Tatiana Rosová 
                                                                                            starostka mestskej časti 
 
 
Co: TU: ÚPN 


