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1. Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo:

1) súhlasí so Zmenami a doplnkami 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
s pripomienkami, ktoré sú spracované v tabuľkovej a grafickej forme a sú súčasťou 
tohto uznesenia

2) poveruje starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zaslaním prijatého uznese-
nia, primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy
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2. Dôvodová správa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy listom zaregistrovaným na Miestnom úrade 
Bratislava - Nové Mesto dňa 30.4. 2014 oznámil prerokúvanie Zmien a doplnkov 04 
Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v termíne 28.4. 2014 do 
6.6.2014. Následne z dôvodu závažnosti, rozsahu a zložitosti vypracovaného dokumentu 
a potreby prerokovania materiálu v jednotlivých orgánoch samosprávy starosta mestskej 
časti listom požiadal o predĺženie termínu prerokovania do 30.6.2014.

Vzhľadom na značný rozsah predložených zmien a doplnkov, ktoré sa týkajú aj ostat-
ných mestských častí je materiál, ktorý predkladáme na rokovanie upravený so zamera-
ním na zmeny ktoré sa priamo týkajú mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, alebo vše-
obecné zmeny, ktoré ovplyvnia jej územnú reguláciu. Pre lepšiu zrozumiteľnosť 
a prehľadnosť navrhnuté pripomienky, sú vpísané červenou kurzívou do pôvodného textu 
respektíve do pôvodných tabuliek, alebo sú spracované v tabuľkovej a grafickej podobe 
ako samostatné doplňujúce návrhy. Návrh pripomienok tvorí samostatnú prílohu, ktorá je 
súčasťou uznesenia.

Materiál bol prerokovaný v miestnej rade dňa 27.5.2014, ktorá ho po doplnení o ďalšie 
pripomienky odporučila miestnemu zastupiteľstvu odsúhlasiť s pripomienkami uvedenými 
v časti 4a, 4b, predloženého materiálu, ktorá je súčasťou uznesenia..
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3.Výňatok Zmien a doplnkov 04
Územného plánu hlavného mesta SR Brati-

slavy rok 2007
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Súčasť uznesenia

4a.Návrh pripomienok súvisiacich
s opravami a doplneniami
textovej a tabuľkovej časti

predložených zmien a doplnkov
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V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby nepripustiťani vyššiu podlažnosť u stavieb s iným 
funkčným využitím ako je výška rodinného domu vyplývajúca so stavebného zákona.

Doplniť: ako dočasné resp. doplnkové stavby
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Doplniť: a stravovania
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Vylúčiť: MČ Rača

Vylúčiť: MČ Rača
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Zmeniť kód M na G

Nesúhlas so zmenou funkčného využitia
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Opraviť MČ Rača

Opraviť MČ Ružinov

MČ N.Mesto
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Súčasť uznesenia

4b.Návrh pripomienok súvisiacich
so zaradením ďalších lokalít

do predložených zmien a doplnkov,
ktoré boli zaradené do zoznamu

v rámci rokovaní na úrovni
magistrátu



Návrh zmeny / doplnku č.:1

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Katastrálne územie Vinohrady
Lokalita Kramáre - Royova ul., lok. č.4
Druh zmeny/doplnku funkčné využitie
Zámer využitia zachovanie súčasného stavu
Platný stav v ÚPN/ kód
funkcie

viacpodlažná zástavba obytného územia/ kód 101
zmiešané územie bývania o občianskej vybavenosti/ kód 501

Navrhovaná zmena 
záväznej časti spočíva
vo výkresovej časti:
Výkres č. 
2.1Priestorové
usporiadanie a funkčné 
využitie územia

málopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102

Výkres č. 2.2 Regulač-
ný
výkres
Podnet je podaný starostom 
Stav územnoplánova-
cej
prípravy v území

Poznámka: Ide o stabilizáciu územia rodinných domov
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Návrh zmeny / doplnku č.:2

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Katastrálne územie Nové Mesto
Lokalita Hálkova, Brezovská, lok. č. 13
Druh zmeny/doplnku funkčné využitie územia
Zámer využitia zosúladenie so skutkovým stavom
Platný stav v ÚPN/ kód
funkcie

parky, sadovnícke  a lesoparkové úpravy. /kód 1110

Navrhovaná zmena 
záväznej časti spočíva
vo výkresovej časti:
Výkres č. 
2.1Priestorové
usporiadanie a funkčné 
využitie územia

občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu/kód 
201

Výkres č. 2.2 Regulač-
ný
výkres
Podnet je podaný starostom
Stav územnoplánova-
cej
prípravy v území

Poznámka: Ide o nesprávne určenie funkčného využitia v územnom pláne
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Návrh zmeny / doplnku č.:3

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Katastrálne územie Nové Mesto
Lokalita Trnavská, lok. č. 14
Druh zmeny/doplnku funkčné využitie územia
Zámer využitia zosúladenie so skutkovým stavom
Platný stav v ÚPN/ kód
funkcie

šport, telovýchova a voľný čas / kód 401

Navrhovaná zmena 
záväznej časti spočíva
vo výkresovej časti:
Výkres č. 
2.1Priestorové
usporiadanie a funkčné 
využitie územia

občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu/kód 
201

Výkres č. 2.2 Regulač-
ný
výkres
Podnet je podaný starostom

Stav územnoplánova-
cej
prípravy v území

Poznámka: Podnet súvisiaci s nesprávnym určením funkčnej regulácie v územnom pláne mesta.
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Návrh zmeny / doplnku č.:4

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Katastrálne územie Vinohrady 
Lokalita Koliba - Briežky – Roličky (Sliačska ul.), lok. č. 1
Druh zmeny/doplnku funkčné využitie a regulácia územia
Zámer využitia výstavba rodinných domov
Platný stav v ÚPN/ kód
funkcie

vinice/ kód 1202

Navrhovaná zmena 
záväznej časti spočíva
vo výkresovej časti:
Výkres č.
2.1Priestorovéusporiadanie 
a funkčné 
využitie územia

málopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102

Výkres č. 2.2 Regulačný
výkres

rozvojové územie/ kód B

Podnet je podaný orgánom samosprávy mestskej časti
Podnet je podporený
Stav územnoplánovacej
prípravy v území

spracovaná urbanistická štúdia zóny

Poznámka: Lokalita č.1 je časťou územia ohraničeného Sliačskou, Horskou ulicou a poľnou ko-
munikáciou, ktoré je v ÚPN mesta určené pre málopodlažnú zástavbu obytného územia okrem 
vymedzenej časti, ktorá je určená pre funkciu vinohradov. Ide o nelogické členenie pozemkov 
ktorých časť je určená na zastavanie a časť pre poľnohospodárske účely.
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