
Súčasť uznesenia

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

predložených zmien a doplnkov



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



Doplniť: a stravovania



Vylúčiť: MČ Rača

Vylúčiť: MČ Rača



Nesúhlas so zmenou funkčného využitia

Nesúhlas so zmenou funkčného využitia

Nesúhlas so zmenou funkčného využitia



Opraviť MČ Rača

Opraviť MČ Ružinov

MČ N.Mesto

vypustiť z textu



zmeniť na max.



zmeniť na max.



zmeniť na max.



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 
Regulačný
výkres
Podnet je podaný starostom 
Stav 
územnoplánovacej
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 
Regulačný
výkres
Podnet je podaný starostom
Stav 
územnoplánovacej
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 
Regulačný
výkres
Podnet je podaný starostom

Stav 
územnoplánovacej
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 
komunikáciou, 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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