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43250/11332/2020/ZP/LUKP 

 

O Z N Á M E N I E 

  

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, že Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán, 

v súlade s § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), zverejnil a doručil Miestnemu úradu 

Bratislava-Nové Mesto oznámenie o strategickom dokumente 
 

„Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – zmeny 

a doplnky 07“ 
 

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť do 16.12.2020 počas úradných hodín na 

Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava, oddelenie životného prostredia a územného 
plánovania (3. posch., č. dv. 322). V elektronickej podobe je oznámenie sprístupnené na internetovej stránke 

Ministerstva životného prostredia SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-hl-m-sr-ba-rok-2007-

zmeny-doplnky-07.  

 
Hlavné mesto SR Bratislava ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu 

dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe 

ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť 
verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej 

dokumentácie. Potreba obstarávania zmien a doplnkov 07 ÚPN hl. m. SR Bratislavy vyplýva z požiadavky 

aktualizovať územnoplánovaciu dokumentáciu z hľadiska celomestského verejného záujmu v nasledovných 

oblastiach: 
- rozvoja mestských častí  

- reklamných stavieb  

- dopravy  
- adaptácia na zmenu klímy  

- zabezpečenia plôch pre nakladanie s odpadmi  

- zapracovanie zmien z pripomienok ZaD 06. 

Stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente môže verejnosť predkladať do 16.12.2020 na Okresný úrad 

Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava. 

 

 

Ing. Anton Gábor 

vedúci oddelenia 

 

Bratislava, 01.12.2020 

 

Na vedomie:  starosta,  tlačový tajomník, odd. ÚK a SP 

Vybavuje: Lukáč Peter Mgr., 02/49253378 
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