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Vec :   Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere
Názov :                           “ J e l š o v á “
Vymedzenie územia: zo severu Stromovou ulicou, z východu Stromovou ulicou

a pokračovaním Jaskového radu, z juhu hranicou MČ BA Nové
Mesto a MČ BA Staré Mesto a zo západu areálom Dérerovej
nemocnice s poliklinikou

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade
s § 19b ods. (1) písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") začala s prípravnými prácami a dňa
16.07.2012 zverejnila oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný
plán zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre “ (ďalej len ÚPNZ) spôsobom v mieste obvyklým.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1
stavebného zákona v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad) , podľa § 2 písm. e) a
§ 4 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 1) v súčinnosti s ustanovením
§ 36 ods. 4) č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný
zákon“) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania o stavebnej uzávere
lokality Jelšová vymedzenej v lokalite podľa vyznačenia územia v situácii na podklade katastrálnej
mapy, ktorá je súčasťou tohto oznámenia.

Popis návrhu:
Riešené územie zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre sa nachádza v Bratislavskom

samosprávnom kraji, okrese Bratislava III, v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v
katastrálnom území Vinohrady. Predmetné územie je zo severu vymedzené Stromovou ulicou, z
východu Stromovou ulicou a pokračovaním Jaskového radu, z juhu hranicou MČ Bratislava –Nové
Mesto a zo západu areálom Dérerovej nemocnice s poliklinikou. Výmera riešeného územia je
15,5ha. Zástavbu územia tvoria prevažne bytové domy, rodinné domy, polyfunkčné objekty (obytné
domy s doplnkovou občianskou vybavenosťou prevažne v parteri) a objekty občianskej
vybavenosti. „Územný plán zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre“ bude v zmysle stavebného zákona
hierarchicky nižším územnoplánovacím dokumentom, ktorý podrobnejšie vyrieši využitie riešeného
územia v súlade s funkčným využitím územia určeným Územným plánom hlavného mesta SR



Bratislavy, rok 2007, ktorý bol schválený uznesením MsZ č.123/2007 zo dňa 31. 5. 32007 v znení
zmien a doplnkov (01, 02, 03 a 05).

Hlavným dôvodom pre vyhlásenie stavebnej uzávery je prebiehajúce obstarávanie
Územného plánu zóny Jelšová, ktorý má spodrobniť platný Územný plán hlavného mesta
Bratislavy a zabezpečiť jednoznačnú reguláciu rozvoja územia a ďalšej výstavby.
ROZSAH NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ:
A. Stavebná uzávera pre vymedzené územie v čase jej trvania zakazuje nasledovné činnosti:

1. umiestňovať stavby, zmeny stavieb nadstavbami, prístavbami a stavebnými úpravami,
2. povoľovať stavby, zmeny stavieb nadstavbami, prístavbami a stavebnými úpravami,
3. uskutočňovať stavby, zmeny stavieb nadstavbami, prístavbami a stavebnými úpravami,
Výnimkou z tohto zákazu sú činnosti uvedené v bode C, na ktoré sa stavebná uzávera
nevzťahuje.

B. Stavebná uzávera sa týka stavieb, zmien stavieb nadstavbami, prístavbami a stavebnými úpra-
vami, pre ktoré sa vyžaduje:
1. územné rozhodnutie podľa ust. §39 a nasl. stavebného zákona,
2. stavebné povolenie podľa ust. §55 ods. 1) stavebného zákona,
3. ohlásenie stavebnému úradu podľa ust. §55 ods. 2) písm. a),c),e),f) stavebného zákona.
Ide najmä o stavby alebo zmeny stavieb, ktoré by mohli sťažiť alebo znemožniť budúce
využívanieúzemia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny, a ktoré
by predstavovali zvýšené nároky na existujúce systémy technického a dopravného vybavenia
územia.

C. Stavebná uzávera sa nevzťahuje na činnosti:
1. povoľovanie tých stavieb a zmien stavieb nadstavbami, prístavbami a stavebnými úpravami,

ktorých rozhodnutie o umiestnení nadobudlo právoplatnosť pred nadobudnutím právnej
účinnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere,

2. uskutočňovanie tých stavieb a zmien stavieb nadstavbami, prístavbami a stavebnými úpra-
vami, ktorých stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred nadobudnutím právnej
účinnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere,

3. umiestňovanie, povoľovanie a uskutočňovanie verejnoprospešných stavieb a ich zmien v sú-
lade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou,

4. umiestňovanie, povoľovanie a uskutočňovanie líniových stavieb a ich zmien, definovaných
podľa §139b ods. 3 stavebného zákona v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentá-
ciou,

5. povoľovanie a uskutočňovanie stavebných úprav, definovaných podľa §139b ods. 5 písm. c)
stavebného zákona,

6. povoľovanie a uskutočňovanie drobných stavieb, definovaných podľa §139b ods. 6 a 7 sta-
vebného zákona,

7. uskutočňovanie udržiavacích prác stavieb, definovaných podľa §139b ods. 15 stavebného
zákona,

8. uskutočňovanie nevyhnutných úprav, nariadených stavebným úradom vo verejnom záujme
podľa § 87 stavebného zákona,

9. odstraňovanie stavieb na základe rozhodnutia stavebného úradu podľa § 90 stavebného zá-
kona,uskutočňovanie neodkladných zabezpečovacích prác, nariadených stavebným úradom
pre ochranu zdravia alebo majetku podľa § 94 stavebného zákona.

Stavebný úrad podľa § 36 ods. 2) stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a
miestneho zisťovania.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 45

kalendárnych dní odo dňa  doručenia tohto oznámenia,  inak na ne nebude prihliadnuté.

Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 620,  na Junáckej ul.
č. 1 v Bratislave  počas stránkových dní (pondelok od 8,00 hod. do 17,00 hod. a streda od 8,00 hod.
do 17,30 hod.), v ostatných dňoch po telefonickom dohovore alebo je možné podklady prevziať aj
na adrese https://ulozto.sk/!BQOXuETPRbDQ/su-zip.



Podľa §36 ods. 3) stavebného zákona, dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej
lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý
z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu
pred jej uplynutím, primerane predĺži, Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného
konania, neoznámi v určenej alebo predlženej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že s návrhom z
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V súlade s §37 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad neprihliadne na námietky
a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

 Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že podľa §42 ods. 5)  stavebného zákona v
odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní
v určenej lehote.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto

Príloha:
Situácia vymedzenia hraníc stavebnej uzávery

Doručenie verejnou vyhláškou:
právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, alebo
stavbám, v predmetnom území

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava. 15.deň
vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka )

Na vedomie:
1. MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
2. MDVRR SR, Námestie slobody č. 6, P. O. BOX 100,81005 Bratislava
3. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a

vybraných zložiek životného prostredia, (orgán ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej vodnej
správy, orgán odpadového hospodárstva), Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

4. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46,83205 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
6. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46,

832 05 Bratislava



7. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192,81499 Bratislava
8. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava
9. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
10. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 81228 Bratislava
11. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave,

Ružinovská 8, P. O. BOX 26,82009 Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. Č. 17, 811 04 Bratislava
14. Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, 81452 Bratislava
15. Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava
16. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,82646 Bratislava
17. Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
18. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6,81647 Bratislava
19. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/ A, 824 84 Bratislava
20. Obvodný banský úrad, Mierová 19, 82105 Bratislava
21. MO SR, Kutuzovova 8,83247 Bratislava
22. MO SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3,83247 Bratislava
23. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15 Bratislava
24. Štátna ochrana prírody SR - Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave, Mlynská dolina

1, 811 04 Bratislava
25. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
26. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy,

Klemensova 8, 811 09 Bratislava
27. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia železničných tratí a stavieb, Bratislavská

2/A, 917 02 Trnava
28. Železnice SR, Železničné telekomunikácie Bratislava, Kováčska 3,83206 Bratislava
29. MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 81272·

Bratislava
30. Generálny investor Bratislavy - GIB, Záporožská 5,85292 Bratislava
31. Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava, Uršulínska 9,811 01 Bratislava
32. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2,

842 17 Bratislava
33. OLO, a. s., Ivánska cesta 22,821 04 Bratislava
34. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská ul. 29, 825 63 Bratislava
35. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
36. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
37. Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
38. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
39. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
40. Telefónica Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava
41. UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Ševčenkova 36,85101 Bratislava
42. SWAN, a. s., Borská 6,841 04 Bratislava
43. Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
44. Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14,831 01 Bratislava




