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Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny Nobelova 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade so zákonom 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 4 odst. 3 písm. j) v znení neskorších predpisov a v súlade 

so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon) 

oznamuje 

v súlade s ustanovením § 23 stavebného zákona dotknutej obci, samosprávnemu kraju, dotknutým 

orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí, fyzickým a právnickým osobám, že  

prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Nobelova sa uskutoční 

v termíne od 7.6. 2021 do 9.7. 2021. 

 

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Nobelova s výkladom spracovateľa 

sa uskutoční dňa 16.6. 2021 o 16 00 v telocvični Základnej školy na Odborárskej ulici 2. 

 

Spracovateľom návrhu Územného plánu zóny Nobelova je spoločnosť AŽ PROJEKT s.r.o., hlavný 

riešiteľ: Ing. arch. Juraj Krumpolec, autorizovaný architekt. 

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného 

zákona v znení neskorších predpisov je Ing. arch. Marek Adamczak, osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

č. 361. 

Návrh Územného plánu zóny Nobelova je k nahliadnutiu na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto, 

v digitálnej forme je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti (www.banm.sk/navrh-uzemneho-

planu-zony-nobelova/). 

Verejnosť (fyzické a právnické osoby) sú oprávnené podať pripomienky k návrhu Územného plánu zóny 

Nobelova v stanovenej lehote. 

 

Pripomienky k návrhu je potrebné zaslať písomne na adresu: 

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto 

oddelenie životného prostredia a územného plánovania 

Junácka 1 

832 91 Bratislava. 

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. 

Za deň doručenia sa považuje deň podania na pošte alebo v podateľni mestskej časti. 
 

 

 

  Mgr. Rudolf Kusý 

starosta mestskej časti 

Bratislava, dňa 04.06.2021 

Kontaktná osoba: Ing. arch. Tatiana Pifková, tel.: 02/49 253 373, e-mail: tatiana.pifkova@banm.sk 

http://www.banm.sk/navrh-uzemneho-planu-zony-nobelova/
http://www.banm.sk/navrh-uzemneho-planu-zony-nobelova/
mailto:tatiana.pifkova@banm.sk


ÚPN-Z NOBELOVA – NÁVRH  

Schéma  Vymedzenie riešeného územia a územia širších vzťahov  

 

 
Podkladová mapa: ZBGIS®, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 


