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NÁVRH UZNESENIA 
(N o v é   z n e n i e) 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A.  súhlasí  
 
so spracovaním aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy na základe podnetov  
uvedených v predložených tabuľkách: Tabuľka 0, Tabuľka 1, Tabuľka 2 a Tabuľka 3, pri dodržaní 
podmienky súladu s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s tým, že návrhy zmien a 
doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy budú predkladané na prerokovanie 
a schvaľovanie po skupinách podľa stupňa pripravenosti a s vlastným výsledkom prerokovania. 
 
 

B. berie  na  vedomie 
 

Tabuľku 4, v ktorej sú zaradené ostatné registrované podnety pre zmeny a doplnky územného plánu 
a tvorbu nového územného plánu mesta. 

 
C. schvaľuje 

 
Pracovnú skupinu poslancov v zložení Radoslav Jenčík, Stanislav Fiala, Slavomír Drozd, Ján Hrčka, 
Vladimír Kubovič a Michal Muránsky, ktorá bude monitorovať obstarávanie aktualizácie územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy a v prípade potreby zaujímať stanoviská s tým, že bude zasadať 
minimálne raz za dva mesiace.   

 
 

D.  žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
 
aby zabezpečil zahájenie obstarania a spracovania aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy podľa bodu A. 1  tohto uznesenia 

T: 30.6. 2013 
 

 
 



 
Dôvodová správa 

 
 
Predkladaný materiál predstavuje úvodný krok pri príprave začatia obstarávania rozsiahlejších 
vecných zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení  zmien 
a doplnkov 01 a 02 (ďalej len „ZaD ÚPN BA“).  
 
Materiál obsahuje návrh výberu podnetov na ZaD ÚPN BA, založený na: 

� odbornom vyhodnotení  dotknutými oddeleniami magistrátu (OÚRM, OKUS, OÚP, ODP)  
- Tabuľky 1,2,3 (z Tabuliek 1 a 2 boli na základe odporúčania pracovnej skupiny poslancov 
niektoré podnety vypustené)  

� komunálnom vyhodnotení - konzultácie so zástupcami mestských častí, poslaneckých 
klubov a odporúčania pracovnej skupiny poslancov – Tabuľka 0 

 
Ostatné podnety, evidované do 14.3.2013 sú v Tabuľke 4, ktoré sa iba berú na vedomie. 
 

1. Doteraz vykonané kroky 
 

• Zber podnetov na ZaD ÚPN BA a do nového ÚPN v rámci procesu prípravných prác – 
ukončenie k 15. 11. 2011 

• Skompletizovanie materiálu Prípravné práce a podrobné naštudovanie a triedenie vznesených 
podnetov – ukončenie február 2012 

• Prezentácia výstupu Prípravných prác v MsZ – apríl 2012 
• Predĺženie termínu na zber podnetov od MČ - ukončenie k 30. 9. 2012 
• Zhromaždenie, vyhodnotenie, naštudovanie jednotlivých podnetov a návrh odborného výberu 

podnetov, vhodných pre ZaD ÚPN BA  
• Pracovné prerokovanie odporúčaných podnetov na ZaD ÚPN BA s primátorom v dňoch 

17. 1. 2013 a 23. 1. 2013 
• Úvodná prezentácia problematiky prípravy obstarávania ZaD ÚPN BA  v  KÚSPŽPV dňa 

28. 1. 2013 
• Prerokovanie materiálu „Aktualizácia Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, v znení 

zmien a doplnkov v rozsahu jednotlivých lokalít – prípravné práce – prehľad podnetov“ v OPP 
dňa 4. 2. 2013 

• Materiál „Aktualizácia Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, v znení zmien 
a doplnkov v rozsahu jednotlivých lokalít“ upravený v zmysle záverov OPP a opätovne 
prerokovaný v OPP dňa 25.2.2013    

• Materiál „Aktualizácia Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, v znení zmien 
a doplnkov v rozsahu jednotlivých lokalít“ predložený na rokovanie KUSPŽPV dňa 18. 2. 
2013  

• Materiál „Aktualizácia Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, v znení zmien 
a doplnkov v rozsahu jednotlivých lokalít“ predložený na rokovanie Mestskej rady 14.3.2013 

• Pripomienkovanie materiálu z Mestskej rady mestskými časťami a poslaneckými klubmi – 
termín v zmysle uznesenia MsR 19.3.2013 

• Rokovania so zástupcami mestských častí, ktorí podali pripomienky v zmysle uznesenia MsR 
– v týždni od 1.4.-5.4.2013 – rokovania sú zachytené písomnými záznamami  

• Informatívny materiál do Mestskej rady dňa 11.4.2013 – informácia o priebehu rokovaní so 
zástupcami mestských častí 

• Rokovania s predstaviteľmi poslaneckých klubov v dňoch 15.4.2013 a 17.4.2013 – rokovania 
sú zachytené vo forme pracovných poznámok, nie oficiálnymi záznamami 

• Rokovania s pracovnou skupinou, zloženou zo zástupcov poslaneckých klubov v dňoch 
16.5.2013, 20.5.2013, 22.5.2013 a 27.5.2013 – rokovania sú zachytené formou záznamov 
a poznámkami zúčastnených. 
 
 



2. Spôsob výberu vhodných podnetov pre návrh zmien  a doplnkov územného plánu 
 

a. ODBORNÉ VYHODNOTENIE 

 
Základom predloženého materiálu bol materiál vytvorený na základe nižšie uvedených odborných 
kritérií, tak ako bol predložený do Mestskej rady dňa 14.3.2013. 
 
Podnety spĺňajúce uvedené kritériá a odporučené na zaradenie pre spracovanie aktualizácie 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu jednotlivých lokalít (ktoré neboli 
pracovnou skupinou poslancov odporúčané na vypustenie), sú spracované v prehľadných 
tabuľkách: 

� Tabuľka 1. (zelená tabuľka)  Podnety navrhnuté na zaradenie pre spracovanie aktualizácie 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu jednotlivých lokalít  

 -     overené na podklade urbanistických štúdií zón 
� Tabuľka 2. (žltá tabuľka)  Podnety navrhnuté na zaradenie pre spracovanie aktualizácie 

územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu jednotlivých lokalít  
-    podporujúce špecifický verejný záujem, vlastné podnety mesta resp. mestských častí,   
-  drobné zmeny charakteru: zosúladenie so skutkovým stavom, zapracovanie územných  

rozhodnutí vydaných  pred platnosťou územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy z roku 
2007 a pod.  

� Tabuľka 3. (modrá tabuľka)  Podnety navrhnuté na zaradenie pre spracovanie aktualizácie 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu jednotlivých lokalít 
-   technické chyby  (napr. doplnenie chýbajúcich kódov a posun textov vo výkresoch) 

 

Kritériá výberu 

Odborne vybrané podnety spĺňajú niektorú z nižšie uvedených podmienok: 
1. Sú doložené kladne prerokovanými urbanistickými štúdiami - mesto má k dispozícii 

odsúhlasený čistopis alebo je čistopis v poslednom štádiu odovzdania a zároveň nemenia 
nezastaviteľné územie (v zmysle platného ÚPN poľnohospodárska pôda, lesy, zeleň) na 
zastaviteľné (zelená tabuľka 1) 

2. Napĺňajú špecifický verejný záujem a vlastné podnety mesta (doprava) (žltá tabuľka 2 a zelená 
tabuľka 1) 

3. Ide o drobné zmeny charakteru napr. zosúladenie so skutkovým stavom a vlastníctvom 
pozemkov (žltá tabuľka 2) 

4. Ide o opravu technických chýb pri grafickom spracovaní, zosúladenie výkresov a pod., napr. 
posun zle umiestnených číselných kódov, ktoré sú mimo funkčnej plochy a pod. (modrá 
tabuľka 3) 

Drobné zmeny v Tabuľke 2: 

• Úprava hraníc funkčnej plochy – väčšinou vo väzbe na skutkový stav 
• Presun zariadení technickej infraštruktúry, 
• Zosúladenie farby a kódu funkčného využitia vo výkresoch 

 
 
 

b. DOPLŇUJÚCE KOMUNÁLNE VYHODNOTENIE 
 
Uznesenie mestskej rady zo dňa 14.3.2013 dalo možnosť mestským častiam a poslancom 
pripomienkovať  materiál predložený v MsR. Dvanásť mestských častí v stanovenom termíne 
19.3.2013 podalo pripomienky. Tieto pripomienky boli prerokované na stretnutiach so zástupcami 
mestských častí  v týždni od 1.4.2013.  
V zmysle dohody poslaneckého grémia a primátora hlavného mesta o spolupráci s pracovnou 
skupinou poslancov k zmenám a doplnkom územného plánu v období od cca 25.4.2013 do 27.5.2013 



pracovná skupina poslancov preverovala jednotlivé podnety, konzultovala s odbornými pracovníkmi 
a prijala odporúčania k spôsobu dopracovania tohto materiálu.  
 
Výsledkom rokovaní bolo niekoľko presunov podnetov medzi pripravenými tabuľkami 1 až 4. 
Zároveň, však boli požiadavky uplatniť aj niektoré podnety, ktoré nespĺňajú kritériá na zaradenie do 
tabuliek 1 až 3, preto bola navrhnutá nová Tabuľka 0 (ružová), obsahujúca podnety, ktoré sa majú 
riešiť z  konkrétnych komunálnych dôvodov. Táto tabuľka obsahuje aj podnety nepreskúmané na 
podrobnejšej úrovni, preto bude potrebné niektoré z nich overiť urbanistickou štúdiou. Presné určenie 
vyplynie z postupu spracovania jednotlivých podnetov, o ktorom bude informovaná pravidelne 
pracovná skupina poslancov.  

Na rokovaniach s mestskými časťami sa tiež dospelo k záveru, že niektoré podnety sú riešiteľné 
úpravami textovej časti územného plánu.  
 

c. Osobitný podnet - Diaľnica D4   
 

Do tabuľky 0 bol zaradený i návrh NDS na zmeny a doplnky územného plánu týkajúce sa trasovania 
diaľnice D4 v katastri Jaroviec, a to z nasledujúcich dôvodov: 
 
Trasa diaľnice D4 v t.č. platnom územnom pláne mesta bola prvýkrát definovaná ako tzv. 
nultý dopravný okruh Bratislavy v Aktualizácii generálneho dopravného plánu hl. m. SR 
Bratislavy z októbra 1995 v kategórii rýchlostnej komunikácie. V tomto znení bola s menšími 
korekciami (na základe Dopravno-urbanistickej štúdie nultého dopravného okruhu Bratislavy) 
premietnutá do územného plánu mesta, ktorý bol schválený v r. 2007. V roku 2011, v rámci 
prijatia zmien a doplnkov ÚPN Bratislavy č. 2 bola táto trasa nultého dopravného okruhu 
premenovaná na diaľnicu D4 a to na základe jej zaradenia do siete diaľnic a rýchlostných 
ciest SR (príloha č. 2 Cestného zákona).  
V tom čase už Národná diaľničná spoločnosť ako štátny investor a prevádzkovateľ diaľnic 
a rýchlostných ciest SR zabezpečovala investičnú predprípravu stavby diaľnice D4, z ktorej 
prioritný úsek Jarovce – Ivanka-sever absolvoval environmentálne hodnotenia na úrovni 
zisťovacieho konania a neskôr aj na úrovni hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na 
životné prostredie. Vyvrcholením tohto úsilia bolo vydanie záverečného stanoviska 
Ministerstva životného prostredia SR, v ktorom sa z posudzovaných variantov pre ďalšiu 
prípravu odporúča variant, ktorý v časti prechodu cez Dunaj a nadväzných úsekov 
nezodpovedá polohe v zmysle platného ÚPN Bratislavy.  

V odôvodnení odporúčania tohto variantu sa záverečné stanovisko opiera o skutočnosť, že 
tento variant v najmenšej miere zasahuje do chránených území popri Dunaji s najvyšším 5. 
stupňom ochrany. Naproti tomu variant podľa platného ÚPN Bratislavy priamo prechádza 
týmto územím a to na oboch stranách Dunaja. To znamená, že preukázaním možnosti vedenia 
trasy diaľnice mimo území s najvyšším stupňom ochrany je v zmysle platnej legislatívy 
vylúčené jej umiestnenie podľa platného ÚPN.  

Stavba diaľnice D4 patrí medzi najvyššie priority mesta Bratislava zakotvené v jeho 
strategickom rozvojovom dokumente PHSR. Naplnenie tejto priority  oblasti vytvorenia 
územno-plánovacích podmienok si preto vyžaduje úpravu trasy diaľnice D4 v časti prechodu 
cez Dunaj v územnom pláne mesta prijatím príslušných zmien a doplnkov. 
 
Poznámka k Tabuľke 0: 
V Tabuľke 0 sú zaradené i podnety: DU/1, DU/1a, ZB/7, VA/8, VR/3, RU/3, RU/34, ČU/1, ČU/7, 
o ktorých zaradení do Tabuľky 0 pracovná skupina poslancov odporúča samostatne jednotlivo 
hlasovať. 
 
 
 
 



d.   OSTATNÉ PODNETY 
 
Zostávajúce registrované podnety k 14.3.2013 sú spracované v prehľadnej Tabuľke 4 - Ostatné 
evidované podnety, ktorá je predložená ako informácia o ďalších podnetoch, ktoré boli uplatnené. 

3. Postup obstarania ZaD  ÚPN BA 
 

� Súhlas so zahájením obstarávania aktualizácie ÚPN - materiál do MsZ o rozsahu spracovania 
ZaD (tento materiál)  

� Vypracovanie dokumentácie ZaD v zmysle prijatého uznesenia 
� Vypracovanie podkladov pre zisťovacie konanie SEA 
� Verejné prerokovanie a zisťovacie konanie 
� Vyhodnotenie a dorokovanie pripomienok 
� Vypracovanie upraveného návrhu dokumentácie (čistopisu) 
� Vyjadrenie Obvodného úradu § 25 SZ 
� Príprava na schválenie, prerokovanie VZN 
� Schvaľovanie Zmien a doplnkov ÚPN BA mestským zastupiteľstvom – po skupinách, 

prípadne po jednotlivých zmenách 
 

 
Predpokladá sa, že už zahájené práce na aktualizácii územného plánu mesta v rozsahu tzv. 
metodických zmien a doplnkov, ktoré riešia okrem iného i výškovú reguláciu vo väzbe na zásady  
pamiatkovej ochrany a zahájené práce  v rozsahu zmien a doplnkov v lokalite Krá ľova hora a zmien 
a doplnkov NSVHD (nosný systém verejnej hromadnej dopravy), budú skoordinované s prácami 
na aktualizácii územného plánu v rozsahu jednotlivých lokalít. 
 
 
 

* * * 
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Č. Označenie  podnetu  Obsah podnetu 

1 SM/20 MČ STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto  
Nábr. Arm. gen. L. Svobodu, p.č. 1707/13 -  Chatam Sofer 
Zmena funkčného využitia z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy kód 1110 na rozvojové územie na funkciu 
vyhradená zeleň 1120  

2 RU/56 MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov 
4 Lok. Pošeň - Chlumeckého, Horvátha, Exnárova, Čmelíkova p.č. 1240/18, 19, 244, 320, 1250/11, 61, 3184/9  
Zmena funkčného využitia z funkcie viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 101 – stabilizovaná, na parky, sadovnícke a 
lesoparkové úpravy /kód 1110 

3 RU/58 MČ RUŽINOV, k.ú. Nivy 
6 Lok. Delfín p.č. 9384/1 
Zmena funkčného využitia z funkcie viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 101 na parky, sadovnícke a lesoparkové 
úpravy /kód 1110 

4 RU/61 MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov 
Návrh na vedenie cyklotrasy – na južnej strane Ružinovskej  ul. ,  
10 Návrh na vedenie cyklotrasy – na západnej strane Bajkalskej, vymedzenej ul. Trnavská cesta po ul. Mlynské nivy 
Návrh na vedenie cyklotrasy – na západnú stranu Tomašikovej ul.-  vymedzenej ul.Rožňanská a  po ul. Ružinovská 
Návrh na vedenie cyklotrasy – na južnej strane Trnavskej cesty.-  z Vajnor na Trnavské mýto 

5 RU/61a Návrh na vedenie cyklotrasy – na severnej strane Drieňovej ul.-  vymedzenej ul. Bajkalská a  po ul. Tomašikova 
Návrh na vedenie cyklotrasy – na južnej strane Trnavskej cesty-  vymedzenej ul.Tomášikova  po ul. Vrakunská cesta žel. 
priecestie 

6 RU/62 MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov 
15 Lok. Pošeň – ul. Chlumeckého, I. Horvátha p.č. 1235/1, 2, 99, 101, 102, 103, 112, 113, 115 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu /kód 202 a viacpodlažná zástavba obytného 
územia /kód 101– stabilizovaná na parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110 

7 RU/63 MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov 
16 Lok. Ostredky – ul. Areál školstva Ostredková p.č. 1211, 1212, 1216, 1215/25, 26, 27, 1218 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu /kód 202 a občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského  významu /kód 201  na občianska vybavenosť lokálneho významu /kód 202 

8 RU/64 MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov 
17 Lok. Ostredky – ul. Areál školstva Nevädzova p.č. 15536/3, 4, 13, 14, 15537/5, 6, 10, 35, 36 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu /kód 202 a občianska vybavenosť 
celomestského a nad-mestského  významu /kód 201  na občianska vybavenosť lokálneho významu /kód 202 
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Č. Označenie  podnetu  Obsah podnetu 

9 RU/65 MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov 
18 Lok. Pošeň – ul. Bachova, Štefunkova, A. Mráza  p.č. 1234/11, 120, 1250/22, 1234/126 
Zmena funkčného využitia z funkcie viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 101 na parky, sadovnícke a lesoparkové 
úpravy /kód 1110 

10 RU/66 MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov 
19 Lok. Ružová dolina – ul. Areál školstva Ružová dolina  p.č. 9383/5, 6, 8, 23, 27, 9, 24, 25, 26, 7 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu /kód 202 a občianska vybavenosť 
celomestského a nad-mestského  významu /kód 201  na občianska vybavenosť lokálneho významu /kód 202 

11 RU/67 MČ RUŽINOV, k.ú. Trnávka 
20 Lok. Ružová dolina – ul. Areál školstva Vrútocká  p.č. 14814/219, 409, 410, 216, 217, 218, 220, 549, 221, 412, 528, 416, 
473, 475, 529 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť celomest-ského a nadmestského  významu /kód 201  na občianska 
vybavenosť lokálneho významu /kód 202 

12 VR/25 MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor S – Hnilecká 
Zmena funkčného využitia z  funkcie  viacpodlažná zástavba obytného územia / kód 101 – rozvojová,  na funkciu šport, 
telovýchova, rekreácia a voľný čas /kód 401 

13 VR/26 MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor T –Bebravská 
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /kód 501– rozvojová,   na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 stabilizované územie na funkciu občianska vybavenosť lokálneho významu 
/kód 202 

14 VR/27 MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor U –Kazanská 
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /kód 501– rozvojová,   na funkciu 
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110 

15 VR/28 MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor V – Kazanská 
Zmena funkčného využitia z funkcie  viacpodlažná zástavba obytného územia / kód 101 – rozvojová,  na funkciu občianska 
vybavenosť lokálneho významu /kód 202 

PB/2 
(PB/28) 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice, ul. Geologická, ul. Podunajská, lokalita GEOS 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /kód 201 – 
stabilizovaná, na funkciu viacpodlažná bytová výstavba/kód 101. Požadovaná regulácia rozvojové územie. 

16 

PB/28 
 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice, lok. Podunajská  ul.  
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť celomestské-ho a nadmestského významu /kód 201 na  funkciu 
viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 101 
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17 PB/6 
 

MČ PODUNAJSKÉ Biskupice, k. ú. Podunajské Biskupice,  
lok. Vodný zdroj a južne od Vodného zdroja  
Zmena funkčného využitia z funkcie krajinná zeleň /kód 1002 – stabilizovaná, a plochy pre ornú pôdu /kód 1205 na funkciu 
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110.  

18 PB/10 
 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice, lok. Termostav 
Zmena funkčného využitia z funkcie stavebníctvo, sklady a distribučné centrá /kód 302 na funkciu zmiešané územie obchodu a 
služieb výrobných a nevýrobných /kód 502. Zmena zo stabilizovaného územia na rozvojové. 

19 PB/23 
 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice, lok. Učiteľská ul., p.č. 1363, 1371/1,2  
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /kód 201  na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 

20 PB/31 
 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice , lokalita Padlých hrdinov – Devätinová  
Zmena z občianskej vybavenosti lokálneho významu, kód 202, stabilizované územie na málopodlažnú zástavbu obytného 
územia, kód 102, stabilizované územie  

21 PB/33 
 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice , lokalita Staromlynská – Pri trati  
zmena z občianskej vybavenosti lokálneho významu, kód 202 stabilizované územie na málopodlažnú zástavbu obytného 
územia, kód 102, stabilizované územie 

22 PB/40 MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice , lokalita č. 12a Hydinárska - Vinohradnícka  
Zmena kódu regulácie rozvojového územia z C na B, bez zmeny funkcie (málopodlažná zástavba obytného územia) - pre 
vylúčenie možnosti výstavby bytových domov 

23 PB/42 MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice  
Doplnok podnetov 
Vypustenie územnej rezervy pre komunikáciu Spojná – Lesný hon – C2 s MHD, MO9 D56 – trolejbusová trať 

24 NM/4 
 

MČ NOVÉ MESTO, k. ú. Nové Mesto, ul. Račianska (bývalé mlyny a pekárne) 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /kód 201 a priemyselná 
výroba /kód 301 – stabilizované, na funkciu zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti /kód 501. Zmena regulácie na 
rozvojové územie. 
Doložená aktuálna požiadavka na redukciu riešeného územia 12/2012  
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti /kód 501. Zmena regulácie na rozvojové územie. 

25 NM/8 MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, lokalita Vinohrady - Frankovka,  Rizling, Múller. 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 

26 NM/66 MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
p.č. 6501, 6504, 6507/5, 6503/1 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda vinice /kód 1202 na funkciu poľnohospodárska výroba /kód 303 
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27 NM/83 MČ Nové Mesto, 
23  definovať pravidlá umiestňovania reklamných a informačných zariadení 

28 NM/84 MČ Nové Mesto, 
24 v stabilizovaných územiach pri malopodlažnej a viacpodlažnej zástavbe v záujme zachovania vnútroblokovej zelene 
bytových domov v kap. Regulácia využitia územia – doplniť reguláciu, ktorá vylúči ich zastavanie objektmi mimo stavieb 
nutného technického a dopravného vybavenia  

29 RA/35 MC RAČA, k.. ú. Rača  
Lok. Knižkova dolina, p.č. 2169/2 
Zmena funkčného využitia z funkcie 
Les, ostatné lesné pozemky, kód 1001 – stabilizované,  na funkciu občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu kód 201 

30 VA/7 
 

MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory, pri Rybničnej 
Zmena funkčného využitia funkcie krajinná zeleň / kód 1002 – stabilizované, na občiansku vybavenosť celomest-ského a nad 
mestského významu/ kód 201.  

31 VA/17 MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory 
Zmena trasovania diaľnice  D4 v úseku križovatka Rača – Záhorská Bystrica 
Tak aby neviedla cez vinohrady 

32 VA/19 MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory 
Lokalita Pri majeri pri Rybničnej ul. 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /kód 201 – 
stabilizované,  na funkciu zmiešané územia obchodu, výrobných a nevýrobných služieb kód 502   

33 KV/39 MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves 
lokalita Majerníkova Hlaváčikova sever 
Zmena funkčného využitia z funkcie  viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 101 a málopodlažná zástavba obytného 
územia 102 na funkciu parky sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110   

34 DE/14 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
p.č. 1699/3-12, 1701/1-15, 1703/1, 1703/2, lokalita Pod Fialkovou dolinou   
Zmena funkčného využitia z funkcie funkcie krajinná zeleň / kód 1002 – rozvojová, na funkciu záhrady, záhradkárske 
a chatové osady /kód 1203 

35 DE/18 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita Pod Panským severne, od Lomnickej – oproti objektu TV 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť lokálneho významu/ kód 202 – rozvojová, na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územie /kód102 rozvojové územie A 
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36 DE/24 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita Merice II  
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň /kód  1002 stabilizované územie na funkciu záhrady, záhradkárske 
a chatové osady /kód 1203 stabilizované  územie reálny stav 

37 DE/29 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita pod Fialkovou dolinou, pri Devínskej ceste 
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň /kód  1002 – rozvojová,  na funkciu záhrady, záhradkárske a chatové 
osady /kód 1203 Reálny stav 

38 ZB/2 
 

MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Záhorská Bystrica, lokalita medzi poľnohospodárskym družstvom a lokalitou Kulháň 
západ 
Zmena funkčného využitia z funkcie  malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 – stabilizovaná, na funkciu 
zmiešaného územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných /kód 502. 

39 ZB/12 MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Lokalita Podkerepušky  pč. 2668/1,3282/1, 3868/5, 3868/7, 3868/6, 3282/197, 3282/93, 
3282/159, 3282/191, 3282/192, 3282/173   
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti /kód 501, reg. kód E, F – rozvojové,  
na funkciu zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti /kód 501, reg. kód C 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti /kód 501, reg. kód E, F  na funkciu 
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti /kód 501, reg. kód C 

40 LA/6 MČ Lamač, k.ú. Lamač ,  
Lok. p.č. 3119/8, 3119/9, 2974/8, 2974/9  
Zmena funkčného využitia z funkcie les ostatný lesný pôdny fond /kód 1001, na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia/ kód 102, 

41 PE/2 
 

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, Šrobárovo nám. 
Zmena funkčného využitia z funkcie občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu /kód 201 na  funkciu  
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110. 
Zohľadniť právoplatné územné rozhodnutia. 

42 JA/1 
 

MČ JAROVCE, k. ú. Jarovce, ul. Ovocná 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu /kód 202 – rozvojová, na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102. Požiadavka na zníženie intenzity využitia územia. 

43 JA/3 
 

MČ JAROVCE, k. ú. Jarovce, ul. Morušová 
Zmena funkčného využitia z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110 – stabilizované, na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102. 
Požiadavka na stanovenie intenzity využitia územia. 

44 JA/4 
 

MČ JAROVCE, k. ú. Jarovce, ul. Pílová 
Zmena funkčného využitia z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/kód 1110 – stabilizované, na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia/kód 102. Požiadavka na stanovenie intenzity využitia územia. 
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45 JA/7 
 

MČ JAROVCE, k. ú. Jarovce, ul. Chotárna 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu /kód 202 na funkciu malopodlažnej zástavby 
obytného územia /kód 102. Doplnenie kódu B regulácie. 

46 RUS/3 
 

MČ RUSOVCE, k. ú. Rusovce, lokalita lesopark 
Zmena funkčného využitia z funkcie les, ostatné lesné pozemky /kód 1001 na funkciu rekreácia v prírodnom prostredí /kód 
1003. 

47 ČU/17 MČ ČUNOVO, k. ú. Čunovo 
p. č. 724/21 
Zmena funkčného využitia z funkcie  les, ostatný lesný a pôdny fond /kód 1001 – stabilizované, na funkciu  málopodlažná 
zástavba obytného územia/ kód 102 

48 ČU/21 MČ ČUNOVO, k. ú. Čunovo 
p. č. 541/5 – pri NKP Kaštieľ a sýpka 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu /kód 202 na funkciu  parky, sadovnícke a 
lesoparkové  úpravy/ kód 1110 

49 RU/34 MČ RUŽINOV, k.ú. Nivy  
p.č.15413/1,24, 25, 26, 27, 28, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2,  
15399/1, 3,  
15391/1, 6,  
22198/3 
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy zariadení železničnej dopravy /kód 702 na funkcie distribučné sklady stavebníctvo 
/kód 302, občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /kód 201, zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti /kód 501 
a zmena funkčného využitia z funkcie distribučné sklady stavebníctvo /kód 302 na  funkciu občianska vybavenosť /kód 201,  
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /kód 501 

50 RU/39 MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
P.č. 3287/3,4, 3296/78, 3317/2, 4000/26 
Zmena funkčného využitia z funkcie distribučné centrá, sklady, stavebníctvo /kód 302 a funkcie občianska vybavenosť 
lokálneho  významu /kód 202 na funkciu zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /kód 501, resp. na 
zmiešané územia obchodu, výrobných a nevýrobných služieb /kód 502,  
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 
viacpodlažná bytová zástavba /kód 101 

51 RU/100 MČ Ružinov 
Zlaté Piesky 
Návrh na zmenu funkčného využitia šport 401 – na rôzne funkčné využitia vrátane bývania a športu 

52 RU/101 MČ Ružinov,  lokalita Cvernovka 
p.č. : 11245/1-15, 21949/17, 21949/31,11245/21, 11244/57, 21949/19, 11244/1, 11244/31, 11244/52  
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Zmena funkčného využitia z 201 – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu – stabilizovaná  
Na 501-zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti 

53 VR/1 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa Horné diely 2. etapa  
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy  pre ornú pôdu /kód 1205 a funkcie záhrady, záhradkárske a chatové sady /kód 
1203 na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102.  

54 VR/2 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa, ul. Kazanská 
Predĺženie Kazanskej ul. smerom na Horné diely s perspektívnym zaokruhovaním s preložkou št. cesty II/572. 

55 VR/3 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa, Pentagon 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu /kód 202 na funkciu viacpodlažná zástavba 
obytného územia /kód 101.  
Zmena funkčného využitia z funkcie viacpodlažná zástavba obytného územia / kód 101 na funkciu zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti /kód 501 Zmena regulácie zo stabilizovaného územia na rozvojové. 

56 VR/17 MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor J –Priehradná - Hradská 
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /kód 501 na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102 stabilizované územie 

57 VR/21 MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor N –Ráztočná – Malý Dunaj 
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /kód 501,  na funkciu občianska 
vybavenosť lokálneho významu /kód 202 

58 VR/22 MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor O –Ráztočná - východ 
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /kód 501, malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 a poľnohospodárska pôda vinice /kód 1202   na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia 
/kód 102 stabilizované územie 

59 VR/23 MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor P –Ráztočná - východ 
Zmena funkčného využitia z funkcie  malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 a poľnohospodárska pôda /kód 1205   
na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 stabilizované územie 

60 VR/24 MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor R –Horné diely časť juh 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality/ kód 1203 a poľnohospodárska pôda 
/kód 1205   na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 stabilizované územie 

61 NM/2 MČ NOVÉ MESTO, k. ú. Nové Mesto,  
ul. Jurská 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
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viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 101. 
62 RA/9 

 
MČ RAČA, k. ú. Rača, lokalita Fixle 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 

63 RA/32 MC RAČA, k.. ú. Rača  
Lok. Rača Rendez 
Zmena funkčného využitia z funkcie viacopdlažná zástavba obytného územia /kód 101, občianska vybavenosť lokálneho 
významu kód 202, občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu kók 201 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 

64 DNV /3 
 

MČ DEVÍNSKA NOVÁ VES, k. ú. Devínska Nová Ves, lokalita Devínske jazero 
Zmena funkčného využitia z funkcie  rekreáciu v prírodnom prostredí /kód 1003 na funkciu šport, telovýchova a voľný čas/kód 
401.  

65 ZB/3 
 

MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Záhorská Bystrica, lokalita poľnohospodárske družstvo 
Zmena funkčného využitia z funkcie  poľnohospodárska výrobu /kód 303 na funkciu distribučné centrá, sklady, stavebníctvo 
/kód 302 a zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných /kód 502 

66 ZB/7 MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Záhorská Bystrica, severozápadný rozvoj 
Zmena funkčného využitia z funkcie orná pôda / kód 1205; trvalé trávne porasty /  kód 1204; vodné plochy a toky / kód 901; 
krajinná zeleň – kód 1002 na nové plochy rozvojových území bývania a vybavenosti 

67 ZB/15 MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Záhorská Bystrica – 
Lokality Pri Markíze 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /kód 201rozvojové D na 
funkciu malopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102 B 

68 PE/20 MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka lok.Južné mesto zóna A  
p.č. 3049/2-5, 3049/29, 3046/2, 3051/19-20, 3051/7 a 3051/48. 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, kód G/502, občianska 
vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kód B/201, viacpodlažná zástavba obytného územia, kód H/101, parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód 1110, ostatná ochranná a izolačná zeleň, kód 1130 a plochy zariadení MHD 
a autobusovej HD, kód B/701 (časť územia). 
na funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kód G/201 a F/201, ostatná ochranná a izolačná 
zeleň/ kód 1130, parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/ kód 1110.  

69 PE/23 MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Medzi Rakúskom a diaľnicou D2, lok. 5875/38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 5878/10, 20 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
málopodlažná zástavba obytného územia/ kód E/102, občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu/ kód 
H/201, občianska vybavenosť lokálneho významu/ kód E/202, distribučné centrá a sklady, stavebníctvo/kód F/302, zmiešané 
územie bývania a občianskej vybavenosti/ kód G/501, šport, telovýchova a voľný čas/ kód X/401, ostatná ochranná a izolačná 
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zeleň, kód 1130, parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/ kód 1110, rekreácia v prírodnom prostredí/ kód 1003 a krajinná 
zeleň / kód 1002. 
na funkcie zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti / kód 501 regulačný kód M a občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu /kód 201  regulačný kód M 

70 PE/31 MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lok. Nám. Jána Pavla II. p.č. 3169/1 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /kód 201  a zmiešané 
územie bývania a občianskej vybavenosti/ kód 501 na parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110 

71 JA/9 
  

MČ JAROVCE, pri Kožušníckej ul.  
Zmena funkčného využitia z funkcie distribučné centrá, sklady, stavebníctvo /kód 302 na funkciu zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti /kód 501 a na funkciu občianska vybavenosť lokálneho významu /kód 202. 

72 JA/10 
 
 
 
 
 

MČ JAROVCE, medzipriestor Petržalka – Jarovce 
Zmena funkčného využitia z funkcie malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 a  občianska vybavenosť lokálneho 
významu /kód 202 na funkciu rekreácia v prírodnom prostredí /kód 1003, príp. na vodné plochy a toky /kód 901, les a ostatný 
lesný pôdy fond/kód 1110, krajinná zeleň /kód 1002. 
Zmena funkčného využitia plochy občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu šport, 
telovýchova a voľný čas /kód 401. 

73 RUS/1 
 

MČ RUSOVCE, k. ú. Rusovce 
Zmena štátnej cesty I/2 za obchvat Rusoviec. 

74 RUS/4 
 

MČ RUSOVCE, k. ú. Rusovce, lokalita Rusovce sever 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu/kód 201 na funkciu šport, 
telovýchova a voľný čas /kód 401 a na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102. V časti ponechať funkčné 
využitie.  

75 RUS/10 MČ RUSOVCE, k. ú. Rusovce,  
V oblúku v pravo od okružnej križovatky na Balkánskej ceste smerom do Petržalky 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu/kód 201,  na funkciu  
parky, sadovnícke, lesoparkové úpravy/kód 1110 

76 SM/21 MČ Staré Mesto, zmena funkčného využitia z funkcie rozvojová, kód 201 občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu kód J, na funkciu 101 viacpodlažná zástavba obytného územia, kód J 

77 PB/11 
 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice, ul. Vinohradnícka, železničná trať 
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy pre ornú pôdu / kód 1205 na funkciu šport, telovýchova a voľný čas /kód 401. 

78 PB/12 
 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice, ul. Vinohradnícka, lokalita ASS Sehring 
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy pre ornú pôdu /kód 1205 na funkciu šport, telovýchova a voľný čas /kód 401 a na 
vodné plochy a toky /kód 901. 

79 PB/41 MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice, lokalita Č. 19 Lieskovská ulica - pod železničnou Zmena 
funkčného využitia z funkcie  orná pôda, kód 1205, stabilizované územie na plochy a zariadenia odpadového hospodárstva, 
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kód 802, stabili-zované územie, (zosúladenie s jestvujúcim stavom v území). 
80 DU/4 

 
MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, Lamenica 
Zmena funkčného využitia z funkcie  rekreácia v prírodnom prostredí /kód 1003  na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102. 

81 PE/12 
 

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, Janíkov dvor - Janíkovské pole C2 
Zmena funkčného využitia z funkcie šport, telovýchova a voľný čas, kód 401 na funkcie zmiešané územia bývania a obč. 
vybavenosti E/501, G/501, viacpodlažná zástavba obytného územia F/101,občianska vybavenosť lokálneho významu D/202, , 
šport, telovýchova a voľný čas 401, málopodlažná zástavba obytného územia D/102.  

82 PE/22 MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Medzi Rakúskom a diaľnicou D2 
lok. 5869/9, 5876/1, 5875/65 
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň/ kód 1002, vyhradená zeleň, cintoríny/kód 1120, zmiešané územie bývania 
a občianskej vybavenosti/ kód G/501, občianska vybavenosť lokálneho významu/  kód E/202, distribučné centrá a sklady, 
stavebníctvo/ kód F/302, ostatná ochranná a izolačná zeleň, kód 1130  na funkcie občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu / kód 201 regulačný kód  F, zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti / kód 501 regulačný 
kód G, M  

83 ČU/1 
 

MČ ČUNOVO, k. ú. Čunovo, lokalita Zichyho tably - juh 
Zmena funkčného využitia z funkcie orná pôda /kód 1205 na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102. 
Požiadavka na stanovenie regulácie B/102, D/102. 

84 ČU/7 
 

MČ ČUNOVO, k. ú. Čunovo, severne od Petržalskej cesty 
Zmena funkčného využitia z funkcie orná pôda kód 1205 na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102 

85 BA/1 MČ Jarovce + celomestský dosah 
Lokalita zemník pri Jaroveckom ramene - zmena trasy diaľnice D4 

86 NM/39 MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
Lok. Briežky – Roličky 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 

87 BA/2 Mesto Bratislava 
Doplnenie výškovej a priestorovej regulácie týkajúcej sa obrazu mesta a krajinotvorby – v zmysle Zásad ochrany pre vybrané 
sektory pamiatkovej rezervácie mesta Bratislavy ( 2008- 2010), vypracoval pamiatkový úrad SR 
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Č. Označe-

nie 
podnetu 
(územne 
zodpove
dajúci 
podnet) 

pod-
net 
podal 

 obsah podnetu analýza 
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zdôvodnenie zmeny 

1 RU/3 
 

MČ 
PO 

MČ RUŽINOV, k. ú. Nivy,  
Mlynské Nivy - západ 
Zmena funkčného využitia z funkcie 
občianska vybavenosť celomestského a 
nadmestského významu /kód 201 na 
funkciu zmiešané územia bývania a 
občianskej vybavenosti /kód 501 
a z funkcie ostatná ochranná a izolačná 
zeleň 1130 na funkciu parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy 1110. Požiadavka 
na zmenu regulácie zo stabilizovaného 
územia na rozvojové  
. 

Podnet je overený na zonálnej úrovni:  
UŠ Mlynské Nivy západ  
- podklad je čiastočne využiteľný pre ZaD 
ÚPN BA 
(spracovateľ Siebert Talaš + AUREX) 
 
stanovisko hl. m. SR k návrhu zadania UŠ 
38368/07-516727 z 24.1.2008 
stanovisko hl. m. SR k návrhu UŠ 39735/08-
268065 z 23.2.2009 
čistopis zaslaný dňa 07.05.2009 následne 
späťvzatý žiadosťou zo dňa 28.05.2009 
vrátenie čistopisu UŠ listom č. j.: MAGS ORM 
41970/09-250853 zo dňa 01.06.2009 
stanovisko hl. m. SR k čistopisu UŠ č. j.: 
MAGS ORM 46336/11-283145 z 28.09.2011 
stanovisko MAGS ORM k čistopisu UŠ 
33504/12/426210 z 23.3.2012 
predbežné stanovisko MAGS ORM k čistopisu 
UŠ MAGS ORM  51063/12/387941 zo dňa 
05.10.2012 
 

Vytvorenie územnoplánovacieho predpokladu pre 
reštrukturalizáciu a transformáciu  územia na 
mestské polyfunkčné štruktúry 
V súčasnosti je územie čiastočne zdevastované 
a sčasti rozostavané. 
 

2 PB/1 
(PB/22) 

MČ 
 
 
 
 
 
 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. 
Podunajské Biskupice,  
ul. Závodná, ul. Svornosti, lokalita 
Hydrostav 
Zmena funkčného využitia z funkcie 
zmiešané územia obchodu a služieb 
výrobných a nevýrobných /kód 502 na 

Podnet je overený na zonálnej úrovni:  
UŠ transformácie územia zóny Hydrostav - 
Helios 
(spracovateľ AUREX) 
 
stanovisko hl.m. k návrhu zadaniu UŠ 46667-

Vytvorenie územnoplánovacieho predpokladu pre 
reštrukturalizáciu a transformáciu  územia na 
obytné štruktúry 
Podpora rozvoja bývania 
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funkciu viacpodlažná zástavba obytného 
územia /kód 101. Požadovaná regulácia 
rozvojové územie. 
Stanoviť reguláciu na podklade UŠ zóny 
Hydrostav so zohľadnením výsledkov 
prerokovania. 
 

13149 z 04/2007 
stanovisko k UŠ. 27734/08-79931 
z 28.10.2008 
Výzva na predloženie aktualizovanej UŠ – 
4.9.2012 
Doložený aktualizovaný čistopis UŠ 
19.12.2012 
Stanovisko 57589/12-458559 zo dňa 7.2.2013 
 
Detto podnet PB/22 
 

 

3 PB/7 
 

PO 
MČ 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. 
Podunajské Biskupice,  
Lok. Vodný zdroj a južne od Vodného 
zdroja 
Zmena funkčného využitia z funkcie 
krajinná zeleň /kód 1002 na funkciu  
občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu /kód 201. 
 

Podnet je overený na zonálnej úrovni : 
UŠ Administratívno – prevádzkový areál, 
Podunajské Biskupice 
(VPU DECO Bratislava) 
 
stanovisko k návrhu  zadania UŠ 51391/08-
321354 z 26.2.2009 
stanovisko k návrhu  zadania UŠ 40315/09-
209089 z dňa 25.1.2010 
stanovisko k UŠ 35894/10-20439 z 20.5.2010   
Dodaný čistopis UŠ  07/2010 
Výzva na dodanie aktualizovanej UŠ-  čistopis 
a prerokovanie, 5.10.2012 
Potvrdené listom 17.12.2012 
Detto podnet PB/22 
      

Vytvorenie územnoplánovacích predpokladov pre 
vybudovanie  
izolovaného areálu vyššej občianskej vybavenosti 
( areál SIS – záujem štátnej inštitúcie)  
v priestore ochranného pásma bývalého vodného 
zdroja 
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4 PB/16 
 

MČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. 
Podunajské Biskupice  
lok. Ketelec  
Zmena funkčného využitia z funkcie 
plochy pre ornú pôdu /kód 1205 na 
funkciu občianska vybavenosť lokálneho 
významu /kód 202. 
Na základe výsledkov prerokovania UŠ 
zmena funkcie na vodné plochy a toky 
901, dobývacie priestory 801, krajinná 
zeleň 1002 a vyhradená zeleň 1120 

Podnet je overený na zonálnej úrovni: 
UŠ Podunajské Biskupice – Lieskovec – 
Ketelec 
(Vaškovič) 
 
stanovisko k návrhu zadania UŠ 41626/09-191554 
z dňa 7.7.2009+ 42128/10-235963 z 17.8.2010 
 
stanovisko k UŠ 44360/10-350041 z 13.4.2011  
 
Vydané  nesúhlasné ZS 
- Pieskovňa Ketelec pokračovanie ťažby (Ančeta,  
IPB) 16.9.2010 
 
Vyžiadaná aktualizácia UŠ – čistopis, 
8.10.2012  
Výzva na doplnenie aktualizovaných 
podkladov do 8.2.2013 
- doložené v posudzovaní 
V lokalite podnet PB/14, PB/15, PB/19, 
PB/22 
 

Pretvorenie poľnohospodárske plochy na vodné 
plochy a krajinnú zeleň po ukončení 
predchádzajúcej ťažby  

5 VR/41 
ODP/6 

HM MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa - lokalita 
letisko IV.kvadrant (cargo) - nová poloha 
železničnej vlečky 

podnet bol overený na zonálnej úrovni UŠ 
zóny letisko M. R. Štefánika – IV. kvadrant 
(čistopis), zmena funkčného využitia bola 
súčasťou ZaD 02 
zmena vo výkrese VDV (vlečky na 
vypustenie z ÚPN/ vlečky) 

 

6 NM/23 PO MČ Nové Mesto, k.ú.  Nové Mesto 
Lokalita Vajnorská ul. 
Zmena z funkcie energetika 

Podnet je overený na zonálnej úrovni:   
UŠ ul. Vajnorská -  areály spoločnosti 
Towercom 
(GUTGUT) 

Vytvorenie územnoplánovacích predpokladov pre 
transformáciu a reštrukturalizáciu územia bývalej 
technickej vybavenosti  
Podpora rozvoja ekonomických aktivít 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 
(územne 
zodpove
dajúci 
podnet) 

pod-
net 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

a telekomunikácie ako územie technickej 
vybavenosti /kód 602 na funkciu 
zmiešané územia obchodu a služieb 
výrobných  a nevýrobných /kód 502, 
rozvojové územia  
 

 
 Stanovisko hl.m. k návrhu zadania UŠ 
49908/11-321213 z 12.9.2011 
Stan. k čistopisu zadania  
37262/12-50591 z 15.3.2012 
Stanovisko k UŠ 44873/12-324955 z 11.7.2012- 
požadovaný kód G 
Čistopis UŠ – 
stanovisko 51654/12-397535 zo dňa 
13.12.2012 
Odpovedané listom hl.m.  
57683/11-397459 z 23.11.2011 
 

Priestorové dotvorenie koridoru ulice Rožňavská 
ako mestskej triedy 

7 VA/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MČ MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory, športové 
letisko Vajnory – Staré Letisko 
Zmena funkčného využitia z funkcie 
šport, telovýchova, voľný čas kód 401 na 
funkčné využitie podľa UŠ Staré letisko. 
Požiadavka stanoviť reguláciu na 
podklade UŠ Staré letisko so 
zohľadnením výsledkov prerokovania. 
 

Podnet bol  overený na zonálnej úrovni:  
UŠ Staré letisko – Vajnory 
( spracovateľ AUREX) 
 
stanovisko hl. m. k návrhu zadania UŠ 
06/11488/ 21326 z 23.5.2006 
stanovisko hl.m. 19832/08-3766 z 15.5.08 
stanovisko hl.m. k doplnku UŠ 45246/08-
299211 z 17.10.2008 
čistopis UŠ 2009 
Odpovedané listom hl.m  
58487/11-403877 z 25.1.2012 
Rozhodnutie MDPaT SR z 24.7.2009- súhlas 
na zrušenie letiska Bratislava - Vajnory 
Výzva na doplnenie aktualizovaných 
podkladov do 8.2.2013 
Predložený aktualizovaný čistopis 7.2.2013 

Vytvorenie územnoplánovacích predpokladov pre 
tranformácia územia  
na  obytné polyfunkčné štruktúry 
V časti stabilizácia športových funkcií 
Podpora rozvoja bývania 

8 VA/12 PO MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory, lokalita Podnet je overený na zonálnej úrovni:  Vytvorenie územnoplánovacích predpokladov pre 



 
Podnety pre prípravu zmien a doplnkov  ÚPN hl. m. SR Bratislavy                                                                                                                                                                                           jún  2013 

Tabuľka 1. 
Podnety navrhnuté na zaradenie pre spracovanie aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu jednotlivých lokalít 

- overené na podklade urbanistických štúdií zón 
 

            
Oddelenie koordinácie územných systémov 5 

Č. Označe-
nie 
podnetu 
(územne 
zodpove
dajúci 
podnet) 

pod-
net 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

Šprinclov majer 
Zmena funkčného využitia z funkcie 
občianska vybavenosť celomest-ského 
a nadmestského významu/ kód 201 na 
funkciu málopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 a funkciu zmiešané 
územia bývania a občianskej vybavenosti 
/kód 501 

UŠ  Vajnory – Šprinclov majer  
(spracovateľ Ing. arch. Plencnerová) 
 
stanovisko hl. m. k návrhu zadania UŠ 55147/09-
327525 z 02.03.2010 
stanovisko hl.m. k UŠ 44343/10-342404 
z 14.4.2011 
 
stanovisko hl. m. k čistopisu UŠ 37202/12-
46226 z 28.5.2012 
Odpovedané listom hl.m  
58197/11-399968 z 27.1.2012 

transformácia územia  
na  obytné polyfunkčné štruktúry 
Podpora rozvoja bývania a vybavenosti 

9 DU/1 
 

MČ 
 
 
 
 
 
 

MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka,  
lokalita Veľká lúka – pod lesom juh 
(sektor 9, 10), východne od 
Veľkolúckeho potoka Stará mláka (časť 
sektora 4) a  pod lesom východ (sektor 
11) 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
záhrady, záhradkárske a chatové osady 
/kód 1203 a z funkcie orná pôda / kód 
1205 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 , regulačný 
kód A 
 
lokalita Veľká lúka –  
Zmena funkčného využitia z funkcie  
orná pôda / kód 1205 na funkciu vodné 
hospodárstvo kód 601 
súvisiace dopravné vybavenie: 
zberné komunikácie FT B2 +B3 –  
-okružná križovatka OK2 

Podnet je overený na zonálnej úrovni  UŠ 
Veľká lúka  
(spracovateľ HUGPRO) 
vyjadrenie k návrhu zadania UŠ 05/35962/ 
70130 z 6.12.2005 
stanovisko hl.m. k návrhu zadania 50427/09-
290754 z 31.11.2009 
stanovisko k  čistopisu zadania UŠ 44601/10-
247387 z 14.7.2010 
stanovisko hl.m. k upravenému čistopisu 
zadania (september 2010) 55575/10-338548 
z 09.12.2010  
 
stanovisko hl. mesta k UŠ Veľká lúka 40803/11/4-
260213 a 40803/11-127055  zo dňa 27.10.2011  
 
Predložený čistopis UŠ dňa 29.1.2013 – 
rozčlenenie riešenia na etapy (v zmysle 
rokovania  zo dňa 5.9.2012) 
- v posudzovaní 

Vytvorenie územnoplánovacích predpokladov pre 
transformáciu územia záhradkárskych a chatových 
osád a kontaktného územia poľnohospo-dárskej 
pôdy na rozvoj bývania formou malopodlažnej 
bytovej zástavby  izolovaných  rodinných domov 
Návrh zastavania územia rodinnými domami 
vyžaduje reparceláciu územia a 
podmienenú verejnú dopravnú a technickú 
vybavenosť  (riešenie prístupových komunikácií 
a mimo-úrovňovej križovatky, vodojem, ...)  
Územie je podmienené obstaraním územného 
plánu zóny 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Podnety pre prípravu zmien a doplnkov  ÚPN hl. m. SR Bratislavy                                                                                                                                                                                           jún  2013 

Tabuľka 1. 
Podnety navrhnuté na zaradenie pre spracovanie aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu jednotlivých lokalít 

- overené na podklade urbanistických štúdií zón 
 

            
Oddelenie koordinácie územných systémov 6 

Č. Označe-
nie 
podnetu 
(územne 
zodpove
dajúci 
podnet) 

pod-
net 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

obslužné komunikácie FT C1+ C2 
s MHD 
- úprava Agátovej ulice 
- prepojenie Agátovej ulice z Veľkej 
lúky do OK2 s novým podjazdom pod 
železnicu 
- prepojenie Agátovej ul. pred areálom 
Technického skla po komunikáciu 
s otočkou na južnej strane areálu 
Technického skla 
 
komunikačná sieť na vypustenie: 
prepojenie Agátovej ul. pod železnicu na 
cestu II/505 Devínska Nová Ves - Lamač 

 
Detto podnet DU/13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 DU/1a 
 

MČ 
 

MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, 
lokalita Technické sklo 
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
priemyselná výroba /kód 301 a funkcie 
krajinná zeleň /kód 1002 na funkciu 
zmiešané územia obchodu a výrobných 
a nevýrobných služieb /kód 502, 
regulačný kód D.  
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
priemyselná výroba /kód 301,  funkcie 
krajinná zeleň /kód 1002, funkcie parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy 
/kód 1110 a  z funkcie orná pôda / kód 
1205 na funkciu občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu 
/kód 201, regulačný kód D.  
Zmena funkčného využitia z funkcie  

Podnet je overený na zonálnej úrovni  UŠ 
Veľká lúka  
(spracovateľ HUGPRO) 
vyjadrenie k návrhu zadania UŠ 05/35962/ 
70130 z 6.12.2005 
stanovisko hl.m. k návrhu zadania 50427/09-
290754 z 31.11.2009 
stanovisko k  čistopisu zadania UŠ 44601/10-
247387 z 14.7.2010 
stanovisko hl.m. k upravenému čistopisu 
zadania (september 2010) 55575/10-338548 
z 09.12.2010  
stanovisko hl. mesta k UŠ Veľká lúka 40803/11/4-
260213 a 40803/11-127055  zo dňa 27.10.2011  
 
Predložený čistopis UŠ dňa 29.1.2013 – 
rozčlenenie riešenia na etapy (v zmysle 
rokovaní zo dňa 5.9.2012) 

Vytvorenie územnoplánovacích predpokladov pre 
transformáciu územia technického skla na výrobné 
a podnikateľské aktivity a vybavenosť územia 
Podpora rozvoja pracovných príležitostí 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 
(územne 
zodpove
dajúci 
podnet) 

pod-
net 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

priemyselná výroba /kód 301,  zmiešané 
územia obchodu a výrobných 
a nevýrobných služieb /kód 502 a  
z funkcie orná pôda / kód 1205 na 
funkciu ostatná ochranná a izolačná 
zeleň / kód 1130, rozvojové územie 
Súvisiace dopravné vybavenie: 
zberné komunikácie FT B2 +B3 –  
-okružná križovatka OK2 
obslužné komunikácie FT C1+ C2 
s MHD 
- úprava Agátovej ulice 
- prepojenie Agátovej ulice z Veľkej 
lúky do OK2 s novým podjazdom pod 
železnicu 
- prepojenie Agátovej ul. pred areálom 
Technického skla po komunikáciu 
s otočkou na južnej strane areálu 
Technického skla 
 
komunikačná sieť na vypustenie: 
prepojenie Agátovej ul. pod železnicu na 
cestu II/505 Devínska Nová Ves - Lamač 
 

- v posudzovaní 
 

 
 
 
 
 
 
 

11 DE/3 
 
 
 
 
 
 
 

MČ 
KV 
FO 
 
 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín, lokalita 
Kráľova hora 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
občianska vybavenosť celomestského a 
nadmestského významu/ kód 201 na 
funkciu  územie prírodnej zelene- 
krajinná zeleň, kód  1002 
 

Podnet je overený na zonálnej úrovni:   
UŠ MČ Bratislava Devín 
(spracovateľ AUREX) 
 
stanovisko hl.m. SR BA  
k návrhu zadania  
52997/09/329758  
z 26.03.2009 

Stabilizácie krajinnej zelene a športovo 
rekreačných aktivít v prírodnom prostredí 
 
Prijaté bolo uznesenie MsZ č. 367/2011 zo dňa 
24.11.2011 – žiada obstarať túto zmenu ÚPN 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 
(územne 
zodpove
dajúci 
podnet) 

pod-
net 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

 
 

stanovisko hl.m. SR BA k UŠ č.j. 28239/09-
289428 z05.11.2009 
stanovisko k čistopisu UŠ s pripomienkami 
43835/10-242954 zo dňa 24.05.2010 
detto ako  časť podnetu DE/1, DE/9 
DE/33 
Stanovisko list hl.m. 52062/11-333338 
z 5.9.2011  
Odpovedané listom hl.m 
55281/11-368289 z 30.1.2012 
Na základe Pokynu primátora z novembra 2012 
sú práce na obstaraní a spracovaní predmetnej 
zmeny ÚPN už rozbehnuté 

12 DE/30 
 
 
 

MČ 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita pri Morave oproti geologickému 
múzeu 
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
krajinná zeleň /kód  1002 na funkciu 
rekreácia v prírodnom prostredí/ kód 
1003 

Podnet je overený na zonálnej úrovni:   
UŠ MČ Bratislava Devín 
(spracovateľ AUREX) 
 
stanovisko hl.m. SR BA  
k návrhu zadania  
52997/09/329758  
z 26.03.2009 
stanovisko hl.m. SR BA k UŠ č.j. 28239/09-
289428 z05.11.2009 
stanovisko k čistopisu UŠ s pripomienkami 
43835/10-242954 zo dňa 24.05.2010 
 
Odpovedané listom  399501 
Detto podnet MČ DE/1 

Podpora rozvoja športovo-rekreačných aktivít 

13 ZB/4 
 

MČ MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. 
Záhorská Bystrica, lokalita Pod 
cintorínom 
Zmena regulácie intenzity využitia 

Podnet je overený na zonálnej úrovni:   
UŠ Pod cintorínom ZB 
 
stanovisko k návrhu zadania UŠ 54009/08-

Podpora rozvoja bývania v rodinných domoch  
Stanovenie regulácie intenzity využitia územia t. 
č. neregulovaného a len čiastočne zastavaného 
v kontexte so susedným rozvojovým územím 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 
(územne 
zodpove
dajúci 
podnet) 

pod-
net 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

územia určeného na malopodlažnú 
zástavbu obytného územia zo 
stabilizovaného územia na rozvojové. 
 

335156 z 15.04.2009 
stanovisko k UŠ 60378/10-380808 z 15.4.2011 
 

14 PE/14 
 

PO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, 
lokalita Údernícka 
Zmena funkčného využitia z funkcie 
občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu / kód 201 
stabilizované územie a rozvojové územie 
kód C na rozvojové územie kód  G/201 

Podnet je overený na zonálnej úrovni:  
UŠ   Údernícka 
(spracovateľ ateliér art) 
 
stanovisko hl.m. k návrhu zadania UŠ MAGS 
ORM 44610/09-255580 z 28.9.2009  
stanovisko k UŠ 51442/2011-301393 
z 5.11.2010 
 stanovisko k čistopisu UŠ 48709/11-311052  
14.10.2011                    

Vytvorenie územnoplánovacieho predpokladu pre 
rozvoj občianskej vybavenosti  - administratíva, 
obchod, služby, doplnkové bývanie 
 
 

15 ČU/3 
 

MČ MČ ČUNOVO, k. ú. Čunovo, ul. 
Petržalská, ul. Hraničiarska, lokalita 
areál PD 
Zmena funkčného využitia z funkcie 
zmiešané územia obchodu a služieb 
výrobných a nevýrobných/kód 502 na 
funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 a občianska vybavenosť 
lokálneho významu /kód 202. 
Požiadavka na stanovenie regulácie 
intenzity využitia územia. 
funkcia 102 – regul. kód B, C 
funkcia 202 – regul. kód C 
funkcia 502  - regul. kód D 
funkcia 1110 rozvojová 
 

Podnet je overený na zonálnej úrovni:   
UŠ obytnej zástavby – areál bývalého 
poľnohospodárskeho družstva v MČ 
Bratislava – Čunovo 
(spracovateľ AUP Media) 
 
stanovisko hl.m. k návrhu zadania UŠ 
56502/09-339555 z 4.2.2010 
stanovisko k UŠ 59050/10-367518 z 4.5.2011 
výzva na dodanie čistopisu UŠ - čistopis UŠ 
dodaný 
Vydané ZS 
- Areál hosp. dvora – bývalý hosp. objekt (1. 
slovensko – česká s.r.o.) 45522/260100/09 z 
24.9.2009 
- Administratívno – prevádzková budova Q99 
(Q99) 40356/525936/2007 z 15.1.2008 

Vytvorenie územnoplánovacích predpokladov pre 
reštrukturalizáciu zanedbaného územia  
v bezprostrednom kontakte so zastavaným 
územím bývania v rodinných domoch 
Rozvoj bývania a občianskej vybavenosti 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 
(územne 
zodpove
dajúci 
podnet) 

pod-
net 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

16 ČU/5 
 

MČ MČ ČUNOVO, k. ú. Čunovo, ul. Dlhá 
Územie funkčného využitia 
malopodlažná zástavba obytného 
územia/ kód 102. Zmena zo 
stabilizovaného na rozvojové B kód 102. 
 

Podnet je overený na zonálnej úrovni: 
UŠ obytnej zástavby Dlhá ulica – Záhrady 
(spracovateľ Ing. arch. Semančík) 
 
stanovisko hl.m. k návrhu zadania 
UŠ47247/08-301565 z 20.11.2008 
stanovisko hl.m. k UŠ 47247/09-208759 
z 4.12.2009 
výzva na dodanie čistopisu  

Vytvorenie územnoplánovacích predpokladov pre 
rozvoj bývania formou rodinných domov 
v kontakte so zastavaným územím bývania 
v rodinných domoch 
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PODNET RU/3 
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PODNET PB/1 
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PODNET PB/7 
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Podnety navrhnuté na zaradenie pre spracovanie aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu jednotlivých lokalít 
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  Oddelenie koordinácie územných systémov 1 

Č. Označe-
nie  
podnetu 

pod-
net 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

1 SM/5 PO MČ STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto,  
Poštová, Obchodná p.č. 8343/3 
úprava vymedzenia funkčných plôch pre 
funkčné využitie zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti s regulačným 
kódom č. 501 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ  
Podklad  - DUR – Dostavba mestského 
bloku Poštová -Obchodná 
 
Vydané záväzné stanovisko 43284/10-
240727 z 9.8.2010 
 
Stanovisko hl. m.59797/10-380783 
z 21.2.2011 
 
Zastavené územné konanie na pč 
8343/3 – Dostavba mestského bloku  
Poštová -Obchodná 

Vytvorenie územnoplánovacích predpokladov pre 
možnosť zastavania územia,   
Dotvorenie nárožia Poštová – Obchodná v napojení 
na štítový múr existujúcich objektov, dovybavenie 
.obchodnými priestormi a dotvorenie verejného 
priestoru pešej zóny pri zachovaní stromoradia 
pozdĺž Poštovej ul., 
na podklade dokumentácie k územnému konaniu - 
Dostavba mestského bloku Poštová – Obchodná 
ulica 
 
 

2 RU/53 MC MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov 
 
1 Lok. Trávniky- Ružinovské jazero, p.č. 
15294/1, 15294/35  
Zmena funkčného využitia z funkcie 
viacpodlažná zástavba obytného územia 
/kód 101 a občianska vybavenosť 
celomestského a nad-mestského významu 
/kód 201  na parky, sadovnícke a 
lesoparkové úpravy /kód 1110 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ 
 
Odpovedané listom hl.m. 
41754/12/19-407595   

Stabilizácia existujúcej zelene parkových úprav 
v okolí jazera zelene (v rozsahu väčšom ako 0,5 ha) 
eliminácia možnosti zastavania územia 
 

3 RU/54 MC MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov 
 
2 Lok. Ostredky- Rovníková - Ostredková, 
p.č. 1197/1, 1205/1  
Zmena funkčného využitia z funkcie 
viacpodlažná zástavba obytného územia 
/kód 101 na parky, sadovnícke a 
lesoparkové úpravy /kód 1110 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ 
 
 
Odpovedané listom hl.m. 
41754/12/19-407595    

Stabilizácia existujúcej vzrastlej zelene (v rozsahu 
väčšom ako 0,5 ha) 
v priestorovej väzbe na existujúce parkové úpravy na 
Drieňovej ulici 
eliminácia možnosti zastavania územia 
 
 

4 RU/55 MC MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov 
 
3 Lok. Pošeň- Chlumeckého, Štefunkova, 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ 
Odpovedané listom hl.m. 

Stabilizácia existujúcej vzrastlej zelene na podporu 
lokálnych parkových úprav  
(v rozsahu väčšom ako 0,5 ha) 
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Č. Označe-
nie  
podnetu 

pod-
net 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

Exnárova, p.č. 1234/14  
Zmena funkčného využitia z funkcie 
viacpodlažná zástavba obytného územia 
/kód 101 na parky, sadovnícke a 
lesoparkové úpravy /kód 1110 

41754/12/19-407595   
Potrebné je overiť súčasný právny 
stav v území  a veľkosť územia, 
ktoré môže byť osobitne vyznačené 
v grafickej časti územného plánu len 
ak má výmeru nad 0,5 ha. 
 

eliminácia možnosti zastavania územia 
 

5 RU/57 MC MČ RUŽINOV, k.ú. Nivy 
 
5 Lok. Jégeho, Palkovičova, Zahradnícka  
p.č. 10800/42, 68, 10951/1, 2, 7, 9, 
11020/1, 11150/1, 21931 
Zmena funkčného využitia z funkcie 
viacpodlažná zástavba obytného územia 
/kód 101 na parky, sadovnícke a 
lesoparkové úpravy /kód 1110 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ 
Odpovedané listom hl.m. 
41754/12/19-407595   
Potrebné je overiť súčasný právny 
stav v území  a veľkosť územia, 
ktoré môže byť osobitne vyznačené 
v grafickej časti územného plánu len 
ak má výmeru nad 0,5 ha. 
 

Stabilizácia existujúcej zelene, úprava rozhrania 
funkcií podľa skutkového stavu 
(v rozsahu väčšom ako 0,5 ha) 
eliminácia možnosti zastavania územia 
 

6 RU/59 MC MČ RUŽINOV, k.ú. Nivy 
 
7 Lok. Svätoplukova, Kvačalova p.č. 
10104/2, 11, 12, 13, 14, 17 
Zmena funkčného využitia z funkcie 
zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti/kód 501 na parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy /kód 1110 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ 
 
Odpovedané listom hl.m. 
41754/12/19-407595    
Potrebné je overiť súčasný právny 
stav v území  a veľkosť územia, 
ktoré môže byť osobitne vyznačené 
v grafickej časti územného plánu len 
ak má výmeru nad 0,5 ha. 
 

Stabilizácia zelene v priestorovej väzbe na existujúce 
parkové úpravy 
(v rozsahu väčšom ako 0,5 ha) 
eliminácia možnosti zastavania územia 
 

7 RU/60 MC MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov 
 
8 Lok. Ostredky – ul. Maximiliána Hella, 
Sputniková p.č. 15671/14, 19, 20,21, 26 
Zmena funkčného využitia z funkcie 
viacpodlažná zástavba obytného územia  
/kód 101 na parky, sadovnícke a 
lesoparkové úpravy /kód 1110 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ 
 
Odpovedané listom hl.m. 
41754/12/19-407595  
Potrebné je overiť súčasný právny 
stav v území  a veľkosť územia, 
ktoré môže byť osobitne vyznačené 

Stabilizácia existujúcej vzrastlej zelene 
v priestorovej väzbe na existujúce parkové úpravy na 
Drieňovej ulici 
(v rozsahu väčšom ako 0,5 ha) 
eliminácia možnosti zastavania územia 
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Č. Označe-
nie  
podnetu 

pod-
net 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

v grafickej časti územného plánu len 
ak má výmeru nad 0,5 ha. 

8 RU/91 
ODP/54 
 

HM MČ RUŽINOV, k. ú. Trnávka, lokalita 
Letisko západ - NS MHD – premiestnenie 
trasy na východnú stranu obslužnej 
komunikácie 

úprava na základe spracovanej 
Koordinačnej štúdie Bratislava – 
Letisko západ, Pharos 
stanovisko hl. m.  
51056/12-387668 
z 23.10.2012 

Spresnenie priestorového usporiadania verejného 
dopravného vybavenia  

9 RU/92 
ODP/55 
 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Nivy NS MHD – 
oprava trasovania v kontakte s pozemkami 
stavby „Polyfunkčný komplex  
CENTRÁL“  

Zosúladenie vedenia trasy NS MHD so 
súčasným stavom zástavby 

Spresnenie s akceptáciou súčasného stavu 

10 VR/30 HM 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor Z – lesopark lesopark 
Vrakunský lesík, južne od Brezovej 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
technická vybavenosť pre vodné 
hospodárstvo /kód 601 na funkciu rekreácia 
v  prírodnom prostredí /kód 1003 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni   
 
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 
z 16.10.2012 
 

Vytvorenie územnoplánovacích predpokladov pre 
stabilizáciu rekreácie v prírodnom prostredí 
v kontexte s okolitým územím lesoparku, likvidácia 
nefunkčného vodohospodárskeho zariadenia 

11 VR/31 MC 
HM 
PO 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. lesopark Brezová 1 v rozsahu parciel 
č. 3898/3, 22, 23, 3898/37 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
technická vybavenosť pre vodné 
hospodárstvo /kód 601 na funkciu 
vyhradená zeleň/ kód 1120 
cintorín 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni   
 
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 
z 16.10.2012 
 

Vytvorenie územnoplánovacích predpokladov pre 
rozšírenie cintorína Ružinov   
Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy  

12 PB/36 
 

FO 
MČ 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. 
Podunajské Biskupice  
lokalita Estónska Lotyšská ul 
zmena z viacpodlažná zástavba obytného 
územia/kód 101 
na parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ 
Odpovedané listom hl.m. 
MAGS ORM 41950/12-270040 
z 9.5.2012 
Potrebné je overiť súčasný právny 

Stabilizácia zelene, (v rozsahu väčšom ako 0,5 ha) 
eliminácia možnosti zastavania územia 
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nie  
podnetu 
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zdôvodnenie zmeny 

/kód 1110, stav v území  a veľkosť územia, 
ktoré môže byť osobitne vyznačené 
v grafickej časti územného plánu len 
ak má výmeru nad 0,5 ha. 

13 NM/10 FO 
 

MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, 
nová lokalita pre TR110/22kV: Zmena 
z funkcie les a ostatný lesný pôdny fond 
/kód 1001, ochranné pásma energetických 
zariadení na energetika a telekomunikácie 
/kód 602 
vymiestnenie TR: zmena funkcie z rezerva 
zariadení TI /kód 603 a ochranné pásma 
energetických na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102  
a ochranné pásmo energetických zariadení 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ  
 
Priestorová štúdia umiestnenia TR 
110/22 kV Bratislava – Kramáre 
v lokalite horný Kramer  
 
požiadavka na predloženie žiadosti od 
ZSE listami č. 38770/08-26398 
z 22.9.2008 a  39950/10-56260 
z 25.3.2010 - na podklade stanoviska 
UK z 1.6.2010 
stanovisko k podnetu 9095/10-367601 
z 7.2.2011 

premiestnenie rezervy pre trafostanicu do polohy 
ochranného pásma VVN  
vytvorenie predpokladov pre výstavbu rodinných 
domov v kontexte s kontaktným územím 
regulovaným na úrovni ÚPN Z 

14 NM/69 MC MČ Nové Mesto, 
3. k.ú. Vinohrady, lok. Vlárska 
zmena funkčného využitia funkcie 
málopodlažná bytová zástavba kód E na 
funkciu málopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102, rozvojové kód B 
 

Odpovedané listom hl.m  
MAGS ORM 52008/12-399980 zo 
14.11.2012          
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ 

Zníženie intenzity využitia územia 

15 NM/70 MC MČ Nové Mesto, 
4. k.ú. Vinohrady, lok. Royova 
zmena funkčného využitia funkcie 
viacpodlažná zástavba obytného územia 
/kód 101 a zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti kód 501 na 
funkciu málopodlažná zástavba obytného 

Odpovedané listom hl.m  
Odpovedané listom hl.m  
MAGS ORM 52008/12-399980 zo 
14.11.2012          
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej 

Zníženie intenzity využitia územia 
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územia úrovni  UŠ 
16 NM/73 MC MČ Nové Mesto, 

10., 11.  k.ú. Nové Mesto, lok. Legionárska 
zmena funkčného využitia funkcie 
občianska vybavenosť celomest-ského 
a nadmestského významu /kód 201 na 
funkciu viacpodlažná zástavba obytného 
územia /kód 101 

Odpovedané listom hl.m  
MAGS ORM 52008/12-399980 zo 
14.11.2012          
Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ 
 
 

úprava rozhrania funkcií podľa skutkového stavu 

17 NM/75 MC MČ Nové Mesto, 
13  k.ú. Nové Mesto, lok. Hálkova, Letná 
zmena funkčného využitia funkcie parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód 1110 
na funkciu občianska vybavenosť celomest-
ského a nadmestského významu /kód 201  

Odpovedané listom hl.m  
MAGS ORM 52008/12-399980 zo 
14.11.2012          
 
 

úprava rozhrania funkcií podľa skutkového stavu 

18 NM/76 MC MČ Nové Mesto, 
14  k.ú. Nové Mesto, lok. Trnavská 
zmena funkčného využitia funkcie šport, 
telovýchova, voľný čas, kód 401 na funkciu 
občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu /kód 201  

Odpovedané listom hl.m  
MAGS ORM 52008/12-399980 zo 
14.11.2012          
 
 

úprava rozhrania funkcií podľa skutkového stavu 

19 NM/79 MC MČ Nové Mesto, 
17. 18.  k.ú. Nové Mesto, lok. Bajkalská 
zmena funkčného využitia funkcie šport, 
telovýchova, voľný čas, kód 401 na funkciu 
zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti kód 501 
17. stabilizované územie,  
18. rozvojové územie H 

Odpovedané listom hl.m  
MAGS ORM 52008/12-399980 zo 
14.11.2012          
 
 

úprava rozhrania funkcií podľa skutkového stavu na 
funkciu zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti 501, stabilizované územie. 

20 NM/86 HM MČ Nové Mesto, k. ú. Vinohrady, lokalita 
Vtáčnik, parc. č. 18052/3, 4, 5, 6  
Zmena z funkčného využitia šport, 

Potvrdenie skutkového stavu 
Oprava nesprávneho vyjadrenia 
funkcie 

úprava rozhrania funkcií 
Akceptovanie skutkového stavu existujúcich záhrad 
dlhodobo stabilizovaných v území v kontakte so 
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Č. Označe-
nie  
podnetu 

pod-
net 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

telovýchova, voľný čas 401, stabilizované 
územia na funkčné využitie záhrady, 
záhradkárske a chatové osady a lokality 
1203 

susednými záhradami 

21 RA/16 PO MC RAČA, k.. ú. Rača, p.č. 
1467/1,2,3,5,6,7,8,11,13 
Zmena funkčného využitia z  funkcie 
odpadové hospodárstvo / kód 802  na 
funkciu priemyselná výroba /kód 301 

Podnet na podklade skutkového stavu  
– pôvodný areál 
 
Na podklade KP 
Stanovisko hl.m  48607/11-310015  
z 17.8.2011 

úprava vymedzenie rozhrania funkcií odpadové 
hospodárstvo a priemyselná výroba 

22 RA/37 MČ MC RAČA, k.. ú. Rača  
Lok. Alstrova, p.č. 212/4, 214/5  – záhrada 
pri obecnom dome 
Zmena funkčného využitia z funkcie 
malopodlažná zástavba obytného územia 
/kód 102 na funkciu  parky sadovnícke 
a lesoparkové úpravy kód 1110 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni   
Odpovedané listom hl.m  
417541/12-398107   
Potrebné je overiť súčasný právny 
stav v území  a veľkosť územia, 
ktoré môže byť osobitne vyznačené 
v grafickej časti územného plánu len 
ak má výmeru nad 0,5 ha. 

Stabilizácia zelene 
Záhrada pri Obecnom úrade  
– zvýšenie ochrany a revitalizácia 
 

23 VA/24 MČ  MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory 
Lokalita Príjazdná , p.č. 2938/6  
Zmena funkčného využitia z funkcie parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110 
na funkciu ostatná ochranná a izolačná 
zeleň/ kód 1130 

Podnet nebol overovaný 
 
Odpovedané listom hl. m. 
413622/12-53006  

Zosúladenie s kontaktným územím ochranná 
izolačná zeleň popri železnice 

24 VA/25 
ODP/23 

HM MČ Vajnory, k.ú.Vajnory, Letisko Vajnory  
 
 

v zmysle emailu od Leteckého úradu 
zo dňa 13.4.2012 
podklad rozhodnutie o zrušení - MDPT 
SR  z 24.7.2009 
Súvisí s podnetom VA/8 

Priemet rozhodnutia MDPT SR   

25 KV/7 MČ MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves, 
lokalita Karloveská ul. , Svrčia 
Zmena funkčného využitia z funkcie  

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ 
Na podklade UK Stanovisko hl.m. 

Stabilizácia zelene, 
v kontexte s ochrannou a izolačnou zeleňou pozdĺž 
Karloveskej ul.  
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Č. Označe-
nie  
podnetu 

pod-
net 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

zmiešané územie bývania a občianskej 
vybavenosti / kód 501 na funkciu ochranná 
a izolačná zeleň/ kód 1130. 
 

48181/10-275012 z 9.8.2010 – súhlas 
Lokalita súčasťou podnetu KV/17 
Detto KV/30  
Potrebné je overiť súčasný právny 
stav v území  a veľkosť územia, 
ktoré môže byť osobitne vyznačené 
v grafickej časti územného plánu len 
ak má výmeru nad 0,5 ha. 
 

(v rozsahu väčšom ako 0,5 ha) 
eliminácia možnosti zastavania územia 
 
 

26 KV/9 PO MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves, 
lokalita vodný zdroj Sihoť 
Návrh na rozšírenie ochranných pásiem 
vodného zdroja a návrh na zmenu 
funkčného využitia územia v súvislosti 
s ochranou vodného zdroja. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni 
 
BVS požiadala KÚŽP BA o vydanie 
rozhodnutia o zmene ochranných 
pásiem na podklade 
hydrogeologického posúdenia 
 
Stanovisko 54582/10-329198 
z 7.2.2011 

Zvýšenie ochrany územia vodného zdroja 
 
 

27 KV/18 PO MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves, p.č. 
2521/13, 2521/7, 2521/3 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
ochranná a izolačná zeleň /kód 1130  na  
funkciu občianska vybavenosť mestského 
a celomestského významu / kód 201 
Skutkový stav  - VŠZSP 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni 
 
Odpovedané listom hl.m 
57669/11-399351 z z 30.1.2012 
 
Doložené KR 98/2062/Mč/H/48/08H z 
1998 

Stabilizácia občianskej vybavenosti, zariadenia 
školstva – 
Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce 
Úprava rozhrania funkcií 
 
 

28 KV/36 MČ MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves  
lokalita medzi ulicami Janotova a Hany 
Meličkovej 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti /kód 501 rozvojové územie 
kód E na funkciu ochranná a izolačná zeleň 
/kód 1130  - južná časť 
a na funkciu zmiešané územia bývania 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ 
Odpovedané listom hl.m 
399370 
Detto lokalita KV/2 
Obstarávaný je  ÚPN-Z Janotova – H. 
Meličkovej. Územie je  identické 
s riešeným územím ÚPN Z  
stanovisko hl.m. k návrhu zadania 

Stabilizácia zelene, 
(v rozsahu väčšom ako 0,5 ha) 
eliminácia možnosti zastavania územia 
v procese spracovania UPNZ 
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Č. Označe-
nie  
podnetu 

pod-
net 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

a občianskej vybavenosti /kód 501 
rozvojové územie kód E – severná časť 
 

ÚPN-Z, 44451/10-249593 
z 17.06.2010 
( spracovateľ BABS) 
Potrebné je overiť súčasný právny 
stav v území  a veľkosť územia, 
ktoré môže byť osobitne vyznačené 
v grafickej časti územného plánu len 
ak má výmeru nad 0,5 ha. 

29 KV/37 MČ MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves  
lokalita Hlaváčikova juhovýchod 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti /kód 501 rozvojové územie 
kód G na funkciu parky sadovnícke 
a lesoparkové úpravy /kód 1110   
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ 
Odpovedané listom hl.m 
399370 
Obstarávaný je ÚPN Z Dlhé diely 4-5. 
Územie je súčasťou riešeného územia 
UPN Z. 
stanovisko hl. m. k návrhu zadania 
ÚPN Z 44296/10-247001 z 17.06.2010 
( spracovateľ BABS) 
Lokalita je súčasťou podnetu KV/26,  
KV/1 
Potrebné je overiť súčasný právny 
stav v území  a veľkosť územia, 
ktoré môže byť osobitne vyznačené 
v grafickej časti územného plánu len 
ak má výmeru nad 0,5 ha. 

Stabilizácia zelene, eliminácia možnosti zastavania 
územia 
(v rozsahu väčšom ako 0,5 ha) 
v procese spracovania UPNZ 
v kontexte s transformáciou susednej plochy na 
zeleň, možnosť vybudovania lokálneho parku  
 
 
 
 

30 DNV /5 PO 
 

MČ DEVÍNSKA NOVÁ VES, k. ú. 
Devínska Nová Ves, 
podnet pre vybudovanie novej cestnej 
komunikácie na obsluhu územia 
priemyselného parku Küster a areálu 
Volkswagen   
 

Podnet je overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ dopravného napojenia 
areálu VW Slovakia v MČ DNV 
 
UK 24.8.2010 - súhlas 
Stanovisko k návrhu zadania UŠ 
49443/10-284867 
(spracovateľ Aprox) 
Pracovný materiál na rokovanie MsZ 
ako priorita ZaD 03 
Stanovisko k čistopisu zadania 

Vytvorenie novej dopravnej obsluhy areálu 
Volkswagen, perspektívne odľahčenie od dopravnej 
záťaže, presmerovanie tranzitujúcej dopravy a tým 
odľahčenie v súčasnosti zastavaného územia od 
negatívnych dopadov nákladnej dopravy 
Posúdiť interaktívne urbanistické väzby v dotknutom 
území 
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Č. Označe-
nie  
podnetu 

pod-
net 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

59414/10-374108 z 7.2.2011 
 

31 PE/1 
 

MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, 
Šustekova ul. 
par. č. 5431/1, 5431/2  
Zmena funkčného využitia z funkcie 
zmiešané územie bývania a občianskej 
vybavenosti /kód 501 na  funkciu  parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 
1110. 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ 
Potrebné je overiť súčasný právny 
stav v území  a veľkosť územia, 
ktoré môže byť osobitne vyznačené 
v grafickej časti územného plánu len 
ak má výmeru nad 0,5 ha. 

Stabilizácia existujúcej zelene (v rozsahu väčšom 
ako 0,5 ha) 
eliminácia možnosti zastavania územia 
 
 

32 PE/35 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita Viedenská cesta, pri moste SNP 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu /kód 201  na 
funkciu  parky, sadovnícke a lesoparkové 
úpravy /kód 1110 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ  
Odpovedané listom 51107/12-388479 
Potrebné je overiť súčasný právny 
stav v území  a veľkosť územia, 
ktoré môže byť osobitne vyznačené 
v grafickej časti územného plánu len 
ak má výmeru nad 0,5 ha. 

Stabilizácia zelene v kontexte s kontaktnými 
plochami nábrežia zelene (v rozsahu väčšom ako 0,5 
ha) 
Skultivovania nábrežia 
eliminácia možnosti zastavania územia 
Existujúce objekty pripravované na asanáciu 
 
 
 

33 PE/45 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita Kutlíkova za budovou MV SR 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy  
/kód 1110 a ostatná ochranná a izolačná 
zeleň kód 1130 na funkciu  občianska 
vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu /kód 201   
O areál stavby Penzión – zariadenia 
opatrovateľskej služby  

Záväzné stanovisko hl.m. 
24595/45469/2005 z 25.10.2005 
ÚR  
Odpovedané listom 51107/12-388479 
Potrebné je overiť súčasný právny 
stav v území  a veľkosť územia, 
ktoré môže byť osobitne vyznačené 
v grafickej časti územného plánu len 
ak má výmeru nad 0,5 ha. 

Vytvorenie územnoplánovacieho predpokladu pre 
rozvoj občianskej vybavenosti – zariadenie 
sociálnych služieb seniorov 
 
 
 

34 PE/49 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita Nosný systém MHD – Jantárová 
cesta 
Žiadajú upraviť trasu NS a komunikácie 
podľa aktuálneho stavu riešenia NS MHD v 
Petržalke 

Podnet na podklade odborných 
podkladov ODP 
Odpovedané listom 51107/12-388479 
Hl.m. pripravuje obstaranie UŠ, ktorá 
bude komplexne riešiť celý koridor 
Jantárovej cesty 

Vytvorenie územnoplánovacieho predpokladu pre 
rozvoj verejnej hromadnej dopravy  
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Č. Označe-
nie  
podnetu 

pod-
net 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

35 PE/73 PO MČ Petržalka v  k. ú. Petržalka 
Lok. Mamateyova,  
Zmena funkčného využitia z funkcie  
občianska vybavenosť lokálneho 
významu/kód 202, stabilizované územie na 
funkciu občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu/ 
kód 201, stabilizované územie 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ  
 
 
Odpovedané listom hl. m. 
39429/13-23260  
 

Potvrdenie transformácie jestvujúceho objektu na 
objekt OV celomestského významu – služby, 
školstvo (VŠEM vs) v zmysle UG Š 

36 JA/11 MC MČ JAROVCE k. ú. Jarovce, p.č. 236/22 
Zmena funkčného využitia z funkcie 
občianska vybavenosť lokálneho významu / 
kód 202 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102.  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
55164/11-372972 z 9.11.2011 

 

37 CU/9 MČ MČ ČUNOVO, k. ú. Čunovo 
p.č. 596/6, 595 
Zmena funkčného využitia z funkcie  les, 
ostatný lesný a pôdny fond /kód 1001 na 
funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia / kód 102  
p.č. 741/2, 6,8,9,13 – sklad CO 
Zmena funkčného využitia z funkcie  les, 
ostatný lesný a pôdny fond kód 1001, na 
funkciu občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu/ 
kód 201 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ 
  
List hl.m. 49056/09/159-342835 
z 4.12.2009 

Akceptácia skutkového stavu v území 
– úprava rozhrania funkcií 
 
 
 

38 CU/11 MČ 
FO 

MČ ČUNOVO, k. ú. Čunovo 
p.č. 299/1-3, 298/1-2 
Zmena funkčného využitia z funkcie  les/ 
kód 1001 na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia / kód 102 

Podnet nebol overovaný na zonálnej 
úrovni  UŠ 
 
Odpovedané listom hl.m 
56934/11- 38876  a 56932/11- 388763 
z 10.1.2012 
57790/11- 400162  z 18.1.2012  
            

Akceptácia skutkového stavu v území 
– úprava rozhrania funkcií 
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Č. Označe-

nie 
podnetu 

podne
t 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

1 SM/16 
SM/1-T 
 

HM MČ STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, nad Mlynskou dolinou, 
RV - posun kódu 1110 z plochy 101 do zelene 

technická chyba 
mapový list 44-24-02c 
  

Odstránenie chyby 

2 SM/17 
SM/2-T 
 

HM MČ STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto - Ružinov, Karadžičova, 
RV – označiť plochu 201 ako rozvojové územie 

technická chyba 
mapový list 44-24-02f 
  

Odstránenie chyby 

3 SM/18 
SM/3-T 
 

HM MČ STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto - Ružinov, Karadžičova 
- VUB, - RV – označiť kódom 201 ako stabilizované územie, 
vypustiť značenie rozvojovej plochy s kódom 

technická chyba 
mapový list 44-24-02f 
 
  

Odstránenie chyby 

4 SM/19 
SM/4-T 
 
 

HM MČ STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, horná Mlynská dolina,  
úprava-doplnenie hraníc ochranného pásma NKP 

technická chyba 
mapový list 44-24-02c 
 
  

Odstránenie chyby 

5 RU/23 FO 
HM 

MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov, Štedrá ul.- p.č 1495/82 
Zmena funkčného využitia – zosúladenie výkresu priestorového 
usporiadania a funkčného využitia a výkresu regulačného 

Podnet na opravu  chyby 
 
Lokalita je súčasťou územie 
kde je obstarávaná UŠ 
Ružinovská východ  
lok RU/22 

oprava formálnej chyby – zosúladenie 
komplexného a regulačného výkresu 

6 RU/68 
RU/1-T 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov, v spojnici komunikácii Hrachová 
– Domkárska – červený bod a 502 vymazať 

technická chyba 
mapový list 44-24-03a 
 

Odstránenie chyby 

7 RU/69 
RU/2-T 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Nivy, v južnej časti Jarabinkovej ul. - 
vymazať červený bod a číslo 201 

technická chyba 
mapový list 44-24-03b 

 

Odstránenie chyby 

8 RU/70 
RU/3-T 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Nivy, v lokalite Pálenisko – okolo ulice Na 
výslní – doplniť k funkcii 501 kód regulácie N 

technická chyba 
mapový list 44-24-03b 

 

Odstránenie chyby 

9 RU/71 
RU/4-T 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Nivy, z komunikácie Mlynské nivy – 
presunúť červený bod s kódom funkcie 1110 do zelenej plochy 

technická chyba 
mapový list 44-24-03b 

 

Odstránenie chyby 

10 RU/72 HM MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov, východne od komunikácie technická chyba Odstránenie chyby 
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zdôvodnenie zmeny 

RU/5-T Komárňanská – doplniť kód funkcie 302 mapový list 44-24-03b 
 

11 RU/73 
RU/6-T 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov, v lokalite Domové role – 
odstrániť z funkčnej plochy kód funkcie 502 

technická chyba 
mapový list 44-24-03b 

 

Odstránenie chyby 

12 RU/74 
RU/7-T 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Nivy, nad Prievozskou ulicou (medzi 
Ružovou dolinou a Miletičovou ul.) – vymazať červený bod 
s kódom funkcie 201 

technická chyba 
mapový list 44-24-03c 

 

Odstránenie chyby 

13 RU/75 
RU/8-T 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov, severne nad Komárnickou ul.  – 
posunúť čierny bod a kód funkcie 101 dolu do plochy  

technická chyba 
mapový list 44-24-03d 

 

Odstránenie chyby 

14 RU/76 
RU/9-T 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov, južne pod Komárnickou ul. – 
posunúť čierny bod a kód funkcie 101 hore do plochy 

technická chyba 
mapový list 44-24-03d 

 

Odstránenie chyby 

15 RU/77 
RU/10-
T 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov, medzi ulicami Drieňová – 
Herlianska – vymazať čierny bod a kód funkcie 201 

technická chyba 
mapový list 44-24-03d 

 

Odstránenie chyby 

16 RU/78 
RU/11-
T 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Trnávka, pás ochrannej zelene pozdĺž 
železničnej trate 1130 - zakresliť ako stabilizované územie 

technická chyba 
mapový list 44-24-03d 

 

Odstránenie chyby 

17 RU/79 
RU/12-
T 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov, plocha krajinnej zelene v lokalite 
Dunajský ostrov – vymazať čierny bod aj kód funkcie 901 (je 
navyše) 

technická chyba 
mapový list 44-24-08 

 

Odstránenie chyby 

18 RU/80 
RU/13-
T 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Trnávka, pri križovatke ulíc Pestovateľská 
a Stará Ivanská cesta – vymazať čierny bod kód funkcie 302 (sú 
dvakrát uvedené) 

technická chyba 
mapový list 44-22-23a 

 

Odstránenie chyby 

19 RU/81 
RU/14-
T 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Trnávka, z pásu ochrannej zelene pozdĺž 
diaľnice D1 – posunúť červený bod, kód funkcie 502 
a regulačný kód F do zmiešaného územia 
Zosúladiť v zmysle ZaD 02 

technická chyba 
mapový list 44-22-23a 
 

 

Odstránenie chyby 

20 RU/82 
RU/16-
T 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Trnávka, na spojnici ulíc Pestovateľskej 
a Technickej – vymazať čierny bod a kód funkcie 102 

technická chyba 
mapový list 44-22-23d 

 

Odstránenie chyby 

21 RU/83 
RU/17-
T 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Trnávka, letisko M.R. Štefánika – 
premiestniť červený bod a kód funkcie 201 do červenej plochy 

technická chyba 
mapový list 44-22-24 

 

Odstránenie chyby 
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22 RU/84 
RU/18-
T 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov, skládka Istrochemu – posunúť 
čierny bod a kód funkcie 302 do bledej šedej plochy 

technická chyba 
mapový list 44-22-03 

 

Odstránenie chyby 

23 RU/85 
 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov Lokalita prístavný most – diaľnica 
Posunúť označenie stabilizovaného územia a čísla funkčného 
využitia (1130 – stabil. A 703 – rozvoj) z grafickej značky ciest 
do označovanej funkčnej plochy 

technická chyba 
mapový list 44-24-03 
 

Odstránenie chyby 

24 RU/86 
 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov 
Lokalita kanála nad navrhovaným novým prístavom vo Vlčom 
hrdle – posunúť označenie stabilizovaného územia a čísla 
funkčného využitia (901) do označovanej funkčnej plochy 

technická chyba 
mapový list 44-24-08 
 

Odstránenie chyby 

25 RU/87 
 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov 
Lokalita Letisko M.R.Štefánika – odstrániť chybné označenie – 
704 stabiliz. Územie z funkčnej plochy – 703 stabil. Územie, 
a doplniť označenie – 704 rozvojové územie do všetkých listov 
kam plocha zasahuje 

technická chyba 
mapový list 44-22-24 
a súvisiace 
 
 

Odstránenie chyby 

26 RU/88 
ODP/51 
 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov 
Obslužná komunikácia Pribinova – Súkenícka – vypustenie z 
ÚPN  

Oprava zrejmej chyby - 
komunikácia je trasovaná cez 
areál Zimného prístavu 
zmena vo výkrese VDV 
(obslužné komunikácie - FT 
C1 + C s MHD na vypustenie 
z ÚPN) 

Odstránenie chyby 

27 RU/89 
ODP/52 
 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov 
Obslužná komunikácia Vlčie hrdlo, f.t. C2 s MHD – doplnenie 
do ÚPN 

Doplnenie na podklade 
čistopisu UŠ lokality Vlčie 
hrdlo v Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov, 2009 
zmena vo výkrese VDV  
(obslužné komunikácie - FT 
C1 + C s MHD) 

Odstránenie chyby 

28 RU/97 
ODP/60 
 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Nivy úprava polohy h. cyklotrasy pozdĺž 
Prístavnej v úseku od Horárskej po Prístavný most na cestičku 
poza pomník, poza tenisové kurty, poza ČS JURKI HAYTON 

Zosúladenie so skutkovým 
stavom v grafickej časti 

Odstránenie chyby 

29 VR/35 HM MČ VRAKUŇA, k.ú. Vrakuňa, skládka Istrochemu – ponechať technická chyba Odstránenie chyby  
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VR/1-T čierny bod ,zmeniť rozvojovú plochu na stabilizované územie mapový list 44-24-03 
 

30 VR/36 
VR/2-T 

HM MČ VRAKUŇA, k.ú. Vrakuňa, pod skládkou Istrochemu, 
vymazať kód regulácie E, doplniť červený bod, kód funkcie 502 
a kód regulácie D 

technická chyba 
mapový list 44-24-03 

 

Odstránenie chyby 

31 VR/37 
VR/3-T 

HM MČ VRAKUŇA, k.ú. Vrakuňa, Podbeľová ul. – doplniť kód 
regulácie B 

technická chyba 
mapový list 44-24-03 

 

Odstránenie chyby 

32 VR/38 
VR/4-T 

HM MČ VRAKUŇA, k.ú. Vrakuňa, západne od skládky Istrochemu 
– vymazať 1 červený bod a 1 kód funkcie 1130 (sú 2x) 

technická chyba 
mapový list 44-24-03 

 

Odstránenie chyby 

33 VR/39 
VR/5-T 

HM MČ VRAKUŇA, k.ú. Vrakuňa, zmeniť bod na biely – lokalita je 
mimo katastra mesta 

technická chyba 
mapový list 44-24-04 

 

Odstránenie chyby 

34 VR/40 
 

HM MČ VRAKUŇA, k.ú. Vrakuňa,  
Ul. na Križovatkách 
Úprava rozhrania funkcií 201 a 102 v zmysle vymedzenia 
komunikač-ného systému – skutkový stav 

technická chyba 
mapový list 44-24-03 

 

Odstránenie chyby 
 

35 PB/44 
PB/1-T 

HM MC PODUNAJSKE BISKUPICE, k.ú. P.B.,  južne od 
Slovnaftu, - doplniť do funkčnej plochy 302 regulačný kód D 

technická chyba 
mapový list 44-24-08d 

Odstránenie chyby 

36 PB/45 
PB/2-T 

HM MC PODUNAJSKE BISKUPICE, k.ú. P.B., lokalita Štvrtý diel 
- červený bod s kódom funkcie 1002 presunúť do zelenej plochy  

technická chyba 
mapový list 44-24-09 

Odstránenie chyby 

37 PB/46 
PB/3-T 

HM MC PODUNAJSKE BISKUPICE, k.ú. P.B., lokalita Štvrtý diel 
- červený bod s kódom funkcie 1002 presunúť do zelenej plochy  

technická chyba 
mapový list 44-24-09 

Odstránenie chyby 

38 PB/47 
PB/4-T 

HM MC PODUNAJSKE BISKUPICE, k.ú. P.B., lokalita na hranici 
katastra mesta – čierny bod s kódom funkcie 1205 posunúť do 
hnedej plochy 

technická chyba 
mapový list 44-24-09 

Odstránenie chyby 

39 PB/48 
PB/5-T 

HM MC PODUNAJSKE BISKUPICE, k.ú. P.B., lokalita Jánske 
Hony – čierny bod s kódom funkcie 1130 posunúť do zelenej 
plochy 

technická chyba 
mapový list 44-24-09a 

 

Odstránenie chyby 

40 PB/49 
PB/6-T 

HM MC PODUNAJSKE BISKUPICE, k.ú. P.B., pod železničnou 
vlečkou do Slovnaftu – doplniť kód regulácie D 

technická chyba 
mapový list 44-24-09a 

 

Odstránenie chyby 

41 PB/50 
PB/7-T 

HM MC PODUNAJSKE BISKUPICE, k.ú. P.B., Krajinská – 
Mramorová – posunúť červený bod a kód 502 do tmavšej plochy 

technická chyba 
mapový list 44-24-09a 

 

Odstránenie chyby 
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42 PB/51 
PB/8-T 

HM MC PODUNAJSKE BISKUPICE, k.ú. P.B., Ul. svornosti, 
Jegenešská-doplniť kód regulácie D 

technická chyba 
mapový list 44-24-09a 

 

Odstránenie chyby 

43 PB/52 
PB/9-T 

HM MC PODUNAJSKE BISKUPICE, k.ú. P.B., Hydinárska ul. – 
doplniť kód regulácie C 

technická chyba 
mapový list 44-24-09a 

 

Odstránenie chyby 

44 PB/53 
PB/10-T 

HM MC PODUNAJSKE BISKUPICE, k.ú. P.B., západne od 
železničnej vlečky – čierny bod posunúť do zelenej plochy 

technická chyba 
mapový list 44-24-09a 

 

Odstránenie chyby 

45 PB/54 
PB/11-T 

HM MC PODUNAJSKE BISKUPICE, k.ú. P.B., lokalita Kopáč – 
posunúť čierny bod a kód funkcie 1130 do bledo zelenej farby 

technická chyba 
mapový list 44-24-13 

 

Odstránenie chyby 

46 PB/55 
PB/12-T 

HM MC PODUNAJSKE BISKUPICE, k.ú. P.B., lokalita Kopáč – 
vymazať čierny bod a kód funkcie 1001 (sú 2x) 

technická chyba 
mapový list 44-24-13 

 

Odstránenie chyby 

47 PB/56 
PB/13-T 

HM MC PODUNAJSKE BISKUPICE, k.ú. P.B, lokalita Poľovnícky 
les, Na pieskoch - posunúť čierne body a kódy funkcie 1002 do 
zelenej plochy 

technická chyba 
 

mapový list 44-24-13 

Odstránenie chyby 

48 PB/57 
ODP/37 
 

HM MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k.ú. Podunajské Biskupice - 
Odeská ul. v pokračovaní cesty III/06359 - vyznačiť v grafike 
ako C1 a doplniť do textu - tab. " Príloha ku kap. 7  - cesta 
III/06359 (Odeská - k. ú. Most pri Bratislave) 

zosúladenie so skutkovým 
stavom -  v grafickej aj 
textovej časti  
zmena vo výkrese VDV 
(obslužné komunikácie - FT 
C1 + C s MHD) 
 

Odstránenie chyby 

49 PB/58 
ODP/38 
 

HM MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k.ú. Podunajské Biskupice - 
úsek Vetvárskej ul. (medzi Trojičným nám. a Odeskou ul.)  
vyznačiť v grafike ako C1 

zosúladenie so skutkovým 
stavom -  v grafickej časti  
zmena vo výkrese VDV 
(obslužné komunikácie - FT 
C1 + C s MHD) 
 

Odstránenie chyby 

50 PB/59 
ODP/39 
 

HM MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k.ú. Podunajské Biskupice - 
doplniť do textu - tab. " Príloha ku kap. 7"  - Devätinová 
(Padlých hrdinov - Hydinárska) 

 zosúladenie textovej a 
grafickej časti 
bez zmien vo výkrese VDV, 

Odstránenie chyby 
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doplnenie v TEXTE 
 

51 PB/60 
ODP/40 
 

HM MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k.ú. Podunajské Biskupice - 
doplniť do textu - tab. " Príloha ku kap. 7"  - Lesný hon 
(Devätinová - Hydinárska) 

 zosúladenie textovej a 
grafickej časti 
bez zmien vo výkrese VDV, 
doplnenie v TEXTE 
 

Odstránenie chyby 

52 PB/61 
ODP/41 
 

HM MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k.ú. Podunajské Biskupice - 
doplniť do textu - tab. " Príloha ku kap. 7"  - Podunajská  

 zosúladenie textovej a 
grafickej časti 
bez zmien vo výkrese VDV, 
doplnenie v TEXTE 

Odstránenie chyby 

53 PB/62 
ODP/42 
 

HM MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k.ú. Podunajské Biskupice - 
doplniť do textu - tab. " Príloha ku kap. 7"  - Vetvárska 

 zosúladenie textovej a 
grafickej časti 
bez zmien vo výkrese VDV, 
doplnenie v TEXTE 

Odstránenie chyby 

54 NM/87 
NM/1-T 

HM MČ Nové Mesto, Galvaniho  
Číslo funkcie 1130 presunúť do plochy izolačnej zelene 
 

technická chyba 
mapový list 44-22-23c 
 
 

Odstránenie chyby 

55 NM/88 
NM/2-T 

HM MČ Nové Mesto, Rožňavská 
Doplniť regulačný kód G vo funkcii 502 
 

technická chyba 
mapový list 44-22-23d 
 

Odstránenie chyby 

56 NM/89 
NM/3-T 

HM MČ Nové Mesto, Kramáre, Guothova 
Vypustiť číslo funkcie 202 je nesprávne, platí č. funkcie 102 

technická chyba 
mapový list 44-24-02b 
 

Odstránenie chyby 

57 NM/90 
NM/4-T 

HM MČ Nové Mesto, Kramáre, Pod Klepáčom  
Číslo funkcie 1001 presunúť do plochy zelene 

technická chyba 
mapový list 44-24-02d 
 

Odstránenie chyby 

58 RA/40 
RA/1-T 

 MČ Rača, Na Pántoch 
Číslo funkcie 1110 presunúť do plochy zelene 
 

technická chyba 
mapový list 44-22-18 

Odstránenie chyby 

59 RA/41 
RA/2-T 

 MČ Rača, Pri Šajbách 
Číslo funkcie 1130 presunúť do plochy zelene 
 

technická chyba 
mapový list 44-22-23b 
  

Odstránenie chyby 
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60 RA/42 
RA/3-T 

 MČ Rača, Sklabinská 
Číslo funkcie 1130 vypustiť z plochy občianskej vybavenosti 
 

technická chyba 
mapový list 44-22-23b 
  

Odstránenie chyby 

61 RA/43 
RA/4-T 

 MČ Rača, Nový záhon, za kozmetikou 
Doplniť regulačný kód G do funkcie 502 

technická chyba 
 
mapový list 44-22-23e 

Odstránenie chyby  

62 RA/44 
RA/5-T 

 MČ Rača, Žabí majer 
Doplniť regulačný kód E do funkcie 502 
 

technická chyba 
mapový list  44-22-23e 
  

Odstránenie chyby 

63 VA/20 MČ  
HM 

MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory 
Lokalita pri železničnej trati 
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy zariadení MHD 
a autobusovej hromadnej dopravy  /kód 701 na funkciu plochy 
zariadení železničnej  dopravy kód 702   

Zrejmá chyba - regulačný 
výkres - chybný kód 701 
Odpovedané listom hl. m. 
42306/12-271008 z 13.7.2012 
 

Oprava chyby 
 

64 KV/41 
KV/1-T 

HM MČ Karlova Ves – Hlaváčikova ul. – odstránenie chybného 
regulačného kódu 102 

technická chyba  
mapový list 44-24-01a 

Odstránenie chyby 

65 KV/42 
KV/2-T 

HM MČ Karlova Ves – Majerníkova ul. – doplnenie regulačného 
kódu C k funkcii 102, rozvojové územie 

technická chyba  
mapový list 44-24-01a 

Odstránenie chyby 

66 KV/43 
KV/3-T 

HM MČ Karlova Ves – Púpavova ul. – doplnenie regulačného kódu 
B k funkcii 102 

technická chyba  
mapový list 44-24-01b 

Odstránenie chyby 

67 KV/44 
KV/4-T 

HM MČ Karlova Ves – ul. Staré Grunty– Líščie údolie - presun 
červenej bodky kódu 501 do zodpovedajúcej funkčnej plochy 

technická chyba  
mapový list 44-24-01b 

Odstránenie chyby 

68 KV/45 
KV/5-T 

HM MČ Karlova Ves – Dlhé Diely 4. – presun kódu funkcie 1130 do 
zodpovedajúcej funkčnej plochy 

technická chyba  
mapový list 44-24-01a 

Odstránenie chyby 

69 DU/17 
DU/1-T 
 
 

FO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HM 

MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, lokalita  Pri hornom 
vodojeme Plachého ul. 
Pč. 822/4, 822/19 
Vypustenie chybne zakreslenej hranice lesa  v ohraničení nad 
funkciami malopodlažná zástavba obytného územia / kód 102, a 
záhrady, záhradkárske a chatové osady /kód 1203 
vypustenie hranice lesa z funkčnej plochy 102 a 1203 

Technická chyba 
Odpovedané listom hl.m 
46281/12-339704  
z 6.12.2012  
 
 
 
mapový list 44-22-21 

Oprava chyby  
Nesprávne vykreslenie hranice lesa 
mimo funkcie les, ostatné lesné 
pozemky 
vypustenie hranice lesa z funkčnej 
plochy 102 a 1203 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

podne
t 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

70 DE/37 
DE/1-T 

HM MČ Devín – lokalita Dolné Koruny – posun kódu funkcie 1002 
do zodpovedajúcej rozvojovej plochy 

technická chyba  
mapový list 44-24-01 

Odstránenie chyby 

71 DE/38 
DE/2-T 

HM MČ Devín – lokalita Dolné Koruny – vypustenie chybného kódu 
funkcie 1002 z funkcie dobývacie priestory 801 (kameňolom) 

technická chyba  
mapový list 44-24-01 

Odstránenie chyby 

72 DNV/12 
DNV/3-
T 

HM MČ Devínska Nová Ves – sídlisko Kostolné – oprava 
vymedzenia plochy stabilizovaného územia s funkčným 
využitím občianska vybavenosť lokálneho významu, kód 
funkcie 202 v zmysle výkresu 2.1. – zosúladenie výkresovej 
časti ÚPN 

technická chyba  
mapový list 44-21-20a 

Odstránenie chyby 

73 DNV/13 
DNV/4-
T 

HM MČ Devínska Nová Ves – severne od železnice – posun kódu 
funkcie 1130 do zodpovedajúcej funkčnej plochy 

technická chyba  
mapový list 44-21-20a 

Odstránenie chyby 

74 ZB/19 
ZB/1-T 

HM MČ Záhorská Bystrica – oprava regulačného kódu F na E, kód 
funkcie 301v zmysle metodiky intenzity využitia územia vo 
vonkajšom meste 

technická chyba  
mapový list 44-21-15 

Odstránenie chyby 

75 ZB/20 
ODP/15 

HM MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k.ú. Záhorská Bystrica, ul. Čsl. 
Tankistov a Záhorská ulica; oprava technickej chyby - 
vypustenie komunikácie FT B2 na ul. Čsl. Tankistov a časti 
Záhorskej ulice, doplnenie komunikácie FT C1 + C s MHD na 
predmetnom úseku ul. Čsl. Tankistov, doplnenie komunikácie 
FT B2 na severe Záhorskej Bystrice (cesta do Marianky) 

zmena FT komunikácie - 
oprava technickej chyby 
Zmena vo výkrese VDV 
(komunikácie na vypustenie - 
zberné komunikácie FT B2, 
doplnenie komunikácií - 
obslužné komunikácie FT C1 
+ C s MHD, zberné 
komunikácie FT B2) 
 

Odstránenie chyby 

76 PE/30 
PE/16-T 

H.M MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lok. Betlierska – Chorvatske rameno 
Oprava – vypustenie grafického kódu 201 na potvrdenie funkcie 
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110 – 
zosúladenie regulačného výkresu a výkresom komplexné 

Technická chyba 
Mapový list 44-24-12 
 

Stabilizácia zelene  
eliminácia výstavby 
 
Opravy chyby - zosúladenie funkčného 
výkresu a regulačného výkresu 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

podne
t 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

riešenie  
 

77 PE/52 
PE/1-T 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
hraničný prechod Berg, 
doplniť kódy funkcií 201 (do rozvojovej a stabilizovanej plochy) 

technická chyba 
mapový list 44-24-04 
  

Odstránenie chyby 

78 PE/53 
PE/2-T 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
nám.Hraničiarov, 
číselný kód rozvojovej funkcie 201 presunúť do plochy funkcie 
201(severne) 

technická chyba 
mapový list 44-24-04 
 
  

Odstránenie chyby 

79 PE/54 
PE/3-T 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
Pajštúnska- Jantárová (juhozápad), 
rozvojový regulačný číselný kód 501 presunúť do funkcie 
501(severne) 

technická chyba 
mapový list 44-24-07a 
 
  

Odstránenie chyby 

80 PE/55 
PE4-T 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
Pajštúnska- Jantárová (sever), 
číselný kód rozvojovej funkcie 1110 presunúť do plochy funkcie 
1110(východne) 

technická chyba 
mapový list 44-24-07a 
 
  

Odstránenie chyby 

81 PE/56 
PE/5-T 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
Veľký Draždiak – sever, 
doplniť číselný kód rozvojovej funkcie 201 

technická chyba 
mapový list 44-24-07a 
 
  

Odstránenie chyby 

82 PE/57 
PE/6-T 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
nad Malým Draždiakom, 
číselný kód rozvojovej funkcie 1130 presunúť do plochy funkcie 
1130(južne) 

technická chyba 
mapový list 44-24-07a 
 
  

Odstránenie chyby 

83 PE/58 
PE/7-T 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
Rakúsko- za hranicou, 
číselný kód rozvojovej funkcie 1002 presunúť do plochy funkcie 
1002 (východne) 

technická chyba 
mapový list 44-24-07b 
 
  

Odstránenie chyby 

84 PE/59 
PE/8-T 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
Kopčianska – D2, 
číselný kód rozvojovej funkcie 1130 presunúť do plochy funkcie 
1130 (južne) 

technická chyba 
mapový list 44-24-07b 
 

Odstránenie chyby 

85 PE/60 
PE/9-T 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
Kopčianska, 
číselný kód stabilizovanej funkcie 302, posunúť do plochy 

technická chyba 
mapový list 44-24-07b 
 

Odstránenie chyby 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

podne
t 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

funkcie 302 (východne) 
86 PE/61 

PE/10-T 
HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  

Panónska – Bratská, 
stabilizovaný číselný kód 201 vymazať z rozvojovej plochy 
s 201 s kódom G 

technická chyba 
mapový list 44-24-07b 
 
  

Odstránenie chyby 

87 PE/62 
PE/11-T 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
Viedenská – Vranovská, 
vymazať číselný kód rozvojovej plochy 201 (na rozhraní 
rozvojového a stabilizovaného územia) 

technická chyba 
mapový list 44-24-07c 
 
  

Odstránenie chyby 

88 PE/63 
PE/12-T 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
Rusovská – Vranovská, 
zväčšiť plochu funkcie 202 na úkor funkcie 101 podľa 
komplexného výkresu 2.1 (stabilizované územie) 

technická chyba 
mapový list 44-24-07d 
 
  

Odstránenie chyby 

89 PE/64 
PE/13-T 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
Budatínska, 
zväčšiť plochu funkcie 202 na úkor funkcie 101 podľa 
komplexného výkresu 2.1 (stabilizované územie) 

technická chyba 
mapový list 44-24-07e 
 
 
  

Odstránenie chyby 

90 PE/65 
PE/14-T 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
Jasovská, 
vypustiť číselné označenie rozvojovej funkcie 101 

technická chyba 
mapový list 44-24-12 
 
  

Odstránenie chyby 

91 PE/66 
PE/15-T 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
Žehrianska, 
číselný kód stabilizovanej funkcie 101 presunúť do plochy 
funkcie 101(južne) 

technická chyba 
mapový list 44-24-12 

Odstránenie chyby 

92 PE/67 
PE/17-T 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
Dunaj, 
číselný kód stabilizovanej funkcie 901, posunúť do plochy 
funkcie 901 (východne) 

technická chyba 
mapový list 44-24-08 
  

Odstránenie chyby 

93 PE/68 
PE/18-T 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
pri dunajskej hrádzi, 
číselný kód rozvojovej funkcie 1130, posunúť do plochy funkcie 
1130(východne) 

technická chyba 
mapový list 44-24-08b 
  

Odstránenie chyby 

94 PE/69 
 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
Lokalita Matador 

technická chyba 
mapový list 44-24-07 

Odstránenie chyby 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

podne
t 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

Odstránenie číselného kódu rozvojovej funkcie 1110   
95 PE/70 

 
HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  

Kapitulské pole 
Doplniť chýbajúci kód F 101, H 502 
v kontexte so susednou funkčnou plochou 

technická chyba 
mapový list 44-24-07 
  

Odstránenie chyby 

96 PE/71 
 

HM MČ Petržalka, k. ú. Petržalka,  
Pod trafostanicou 
Doplniť chýbajúci kód C 102 
v kontexte so susednou funkčnou plochou 

technická chyba 
mapový list 44-24-12 
  

Odstránenie chyby 

97 JA/13 
JA/1-T 

HM MČ Jarovce, pri odvodň. kanáli 
Číslo funkcie 1130 presunúť do plochy izolačnej zelene 
 

technická chyba 
mapový list 44-24-13a 
 
  

Odstránenie chyby 

98 JA/14 
JA/2-T 

HM MČ Jarovce, Palmová, kostol sv. Mikuláša 
Zmeniť plochu 201 na stabilizované územie 

technická chyba 
mapový list 44-24-17 
 
  

Odstránenie chyby 

99 JA/15 
JA/3-T 

HM MČ Jarovce, Palmová, pri kostole sv. Mikuláša 
Doplniť regulačný kód B do funkcie 102 

technická chyba 
 
 mapový list 44-24-17 
 

Odstránenie chyby 

100 JA/16 
JA/4-T 

HM MČ Jarovce, pri štátnej  hranici 
Číslo funkcie1002 vypustiť z plochy poľnohospodárskej pôdy 

technická chyba 
mapový list 44-24-17a 
 
  

Odstránenie chyby 

101 JA/17 
JA/5-T 

HM MČ Jarovce, pri diaľnici 
Číslo funkcie 1002 presunúť do krajinnej zelene 

technická chyba 
mapový list 44-24-17a 
  

Odstránenie chyby 

102 JA/18 
 

HM MČ Jarovce, nad diaľnicou 
Doplniť chýbajúci kód funkcie F 201 
v kontexte so susednou funkčnou plochou 

technická chyba 
mapový list 44-24-12 
  

Odstránenie chyby 

103 JA/19 
 

HM MČ Jarovce, priemyselný park 
Odstrániť nesprávne označenie E 302  
Doplniť označenie E 301 

technická chyba 
mapový list 44-24-12 
  

Odstránenie chyby 

104 JA/20 
 

HM MČ Jarovce, pod diaľnicou 
Doplniť chýbajúci kód funkcie D 201 

technická chyba 
mapový list 44-24-12 

Odstránenie chyby 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

podne
t 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

v kontexte so susednou funkčnou plochou  
  

105 JA/21 
 

HM MČ Jarovce, priemyselný park 
Doplniť chýbajúci kód funkcie G 201 
v kontexte so susednou funkčnou plochou 

technická chyba 
mapový list 44-24-12 
 
  

Odstránenie chyby 

106 JA/22 
 

HM MČ Jarovce pri MUK v smere na Rusovce 
Doplniť chýbajúci kód funkcie C 201 
v kontexte so susednou funkčnou plochou 

technická chyba 
mapový list 44-24-13 
  

Odstránenie chyby 

107 RUS/11 
RUS/1-
T 

HM MČ Rusovce, Vývojová, pri poľnohospodárskom dvore 
Doplniť regulačný kód D do funkcie 502 

technická chyba 
mapový list 44-24-18 
 
  

Odstránenie chyby 

108 RUS/12 
RUS/2-
T 

HM MČ Rusovce, na hrádzi pri Rusoveckom jazere 
Číslo funkcie 901 vypustiť z plochy hrádze 

technická chyba 
mapový list 44-24-18 
 
  

Odstránenie chyby 

109 RUS/13 
RUS/3-
T 

HM MČ Rusovce, krajinná zeleň juhovýchodne od Rusoviec 
Číslo funkcie 1002 presunúť do plochy krajinnej zelene 

technická chyba 
mapový list 44-24-18a 
 
  

Odstránenie chyby 

110 RUS/14 
RUS/4-
T 

HM MČ Rusovce, pri železničnej trati 
Číslo funkcie 1110 vypustiť z plochy krajinnej zelene 

technická chyba 
mapový list 44-24-18a 
 
  

Odstránenie chyby 

111 RUS/15 
RUS/5-
T 

HM MČ Rusovce, Rusovecké rameno Dunaja 
Číslo funkcie 901 presunúť do vodnej plochy 

technická chyba 
mapový list 44-24-18b 
  

Odstránenie chyby 

112 RUS/16 
 

HM MČ Rusovce, Cesta do Rusoviec 
Doplniť chýbajúci kód  funkcie C 102, D 501 
V kontexte so susednou plochou 

technická chyba 
mapový list 44-24-18 
  

Odstránenie chyby 

113 CU/18 
CU/1-T 

HM MČ Čunovo, pri hraničnom prechode Rajka  
Číslo funkcie 1002 vypustiť z plochy ornej pôdy 

technická chyba 
mapový list 44-24-23 
 
 
  

Odstránenie chyby 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

podne
t 
podal 

 obsah podnetu analýza 
poznámka  
 

zdôvodnenie zmeny 

114 CU/19 
CU/2-T 

HM MČ Čunovo, Petržalská - sever 
Doplniť regulačný kód C do funkcie 102 

technická chyba 
mapový list 44-24-23a 
 
  

Odstránenie chyby 

115 CU/20 
CU/3-T 

HM MČ Čunovo, Petržalská - juh 
Doplniť regulačný kód B do funkcie 102 

technická chyba 
mapový list 44-24-23a 
 
  

Odstránenie chyby 
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 Oddelenie územného rozvoja mesta – referát obstarávania ÚPD a ÚPP 1 

  
Č. Označe-

nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

1 SM/1 
 

MČ MČ STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto,  
ul. Suché mýto, ul. Staromestská, ul. Veterná 
Územie je určené pre funkciu občianska vybavenosť celomest-
ského a nad mestského významu /kód 201. 
Zmena regulácie zo stabilizovaného územia na rozvojové, 
požaduje sa zmena intenzity využitia územia. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Vydané ZS 
-Hotel Yasmin na Veternej ulici, (VACHEL SK)  10964/2007-46442 z 
27.04.2007  

2 SM/2 
 

PO MČ STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto,  
ul. Slovanská, ul. Školská, ul. Radlinského , ul. Starohorská  
Zmena funkčnej plochy z funkcie pre energetiku a 
telekomunikácie na zmiešané plochy bývania a občianskej 
vybavenosti (v prípade možnosti na viacpodlažnú zástavbu 
obytného územia), zrušenie umiestnenia VPS TR 110/22 kV na 
podklade Štúdie umiestnenia TR 110/22 kV na iných 
pozemkoch nie vo vlastníctve právnickej osoby. Požaduje sa 
zmena intenzity využitia územia 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
V ZaD 02 stanovená nová poloha TR a regulácia na podklade UPNZ 
CMO severovýchod so zohľadne-ním výsledkov jej preroko-vania.  
 
Na úrovni dorokovania ZaD 02 iniciovali opätovne hľadanie novej 
polohy  TR 
 
 

3 SM/3 PO 
 
 

MČ STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto,  
ul. Slávičie údolie, Tíchá,  
Zmena – vypustenie rozšírenia ul Slávičie údolie, Tíchá 
a trolejbusovej trate  
Zároveň podnet na ZaD ÚPN Z Machnáč 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Stanovisko hl.m. 50202/10/278144 z 18.8.2010 
UK- nesúhlas 
 
Stanovisko hl.m. 37596/11/24895 z 14.04.2011 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
58170/11-400254 z 17.1.2012 
57355/11-394180 z 17.1.2012 
 

4 SM/4 PO MČ STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto,  
Kamenné námestie 
Zmena regulácie územia 
ÚPN hl.m.  
ÚPN Z Dunajská 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Stanovisko hl. m. k návrhu zadania 5106/10-298585 z 26.11.2010  
 
 
(spracovateľ návrhu zadania Siebert, Talaš) 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

5 SM/7 FO MČ STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto,  
Karpatská 
Požiadavka na zaregulovanie rozvojového územia  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Územie je súčasťou riešeného územia UPN Z CMO Severovýchod -  v 
prerokovaní  
V lokalite RV/SM/14 stabilizované územie v ZaD02  
Odpovedané listom 
7826/11-399584 z 12.01.2012 

6 SM/8 FO MČ STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto,  
Slávičie údolie – Mlynská dolina - Šafránová 
Zmena funkčného využitia z funkcie vyhradená zeleň /kód 1120 
na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102   
kód E 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet je v rozpore s ÚPN Z Machnáč 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom 
57818/11-400150 z 10.01.2012 
 

7 SM/9 FO MČ STARÉ MESTO k. ú. Staré Mesto,  
Lok. Tvarožkova ul., p.č. 1205 
Územie je určené na funkčné využitie malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 
Podnet - preklasifikovanie rodinného domu na bytový dom 
 

V lokalite je platný ÚPN Z A4  Mudroňova - sever  
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
57918/11-400276 z 1.2.2012 

8 SM/12 PO 
 

MČ STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto,  
Bratislavské nábrežie 
p.č. 22372/12 
Zmena funkčného využitia z funkcie parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy /kód 1110, územie rozvojové na funkciu 
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti / 501, 
rozvojové územie s kódom L 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 57918/11-400276 z 13.01.2012  
 
 

9 SM/13 MČ MČ STARÉ MESTO 
zaslala metodické pripomienky a pripomienky k zabezpečeniu 
územnoplánovacích podkladov v rámci celého územia mesta 
 

Podnet do nového UPN  
 
Odpovedané listom hl.m. 
49692/11/49/367895       z 29.03.2012 

10 SM/14 PO 
 
 
 

MČ STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, Machnáč, vodárenský 
areál 
p.č. 4733/5  
Zmena funkčného využitia z funkcie vyhradená zeleň /kód 1120, 
na funkciu zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti / 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
 
Odpovedané listom hl.m. 399437/12/  
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501, alebo malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 
 

 

11 SM/15 HM 
ODP 

MČ STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto  
Heliport Kempinski Bratislava – River Park,  
Zmena vo výkrese VDV  
doplnenie ochranného pásma heliportu 
 

v zmysle podkladu z  Leteckého úradu zo dňa 13.4.2012 
 

12 RU/1 
 

MČ MČ RUŽINOV, k. ú. Ružinov, lokalita v susedstve Ružinovskej 
a zimného štadióna  
p.č. 15294/13 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomestské-ho a nad mestského významu /kód 201, rozvojové 
územie na funkciu šport, telovýchova a voľný čas /kód 401.  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
V lokalite ÚPN Z Bajkalská roh – prípravné práce 
43453/12-312420 z 11.6.2012 

13 RU/2 
 

MČ 
PO 

MČ RUŽINOV, k. ú. Ružinov,  
ul. Teslova, p.č. 15251/1 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 na plochy 
malopodlažnej zástavby obytného územia /kód 102 západná časť 
a na funkciu parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110 
východná časť. 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomestské-ho a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 101. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
V lokalite ÚPN Z Bajkalská Drieňová – prípravné práce 
43412/12-312425    z 11.6.2012 
 

14 RU/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO 
 

MČ RUŽINOV, k. ú. Nivy,  
ul. Mlynské nivy - východ 
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešané územia obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných/kód 502 na funkciu 
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu/kód 201. Požiadavka na zmenu intenzity využitia 
územia. 
 
MČ RUŽINOV, k. ú. Nivy,  
ul. Bajkalská, ul. Prievozská areál Drutechny 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných /kód 502 na funkciu 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ Mlynské Nivy východ  
 
Stanovisko k návrhu zadania UŠ 34553/10-2378 z 29.3.2010 
(spracovateľ AUREX) 
 
 
V lokalite podnet RU/35 
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zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /kód 501.  
Požadovaná je zmena intenzity využitia územia. 
 
MČ RUŽINOV, k. ú. Nivy,  
ul. Mlynské nivy 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných /kód 502 na funkciu 
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /kód 501. 
 
MČ RUŽINOV, k. ú. Nivy,  
ul. Bajkalská, Prievozská 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných /kód 502 na zmiešané 
územia bývania a občianskej vybavenosti /kód 501. Zmena 
spôsobu regulácie zo stabilizovaného na rozvojové. 
 
MČ RUŽINOV, k. ú. Nivy,  
ul. Mlynské Nivy, ul. Bajkalská, ul. Prievozská, ul. Mierová 
Zmena funkčného využitia z funkcie obchodu a služieb 
výrobných a nevýrobných /kód 502 na zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti /kód 501. Zmena spôsobu regulácie zo 
stabilizovaného na rozvojové. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydané ZS  
-Dostavba autoservisu (Schmidlová)46206/8/299804 z 28.1.2009 
 
 
 
 
 
 
Podané na  ZS 
-Sklad liekov a zdravo. Pomôcok –prístavba (Seas Trade) 45724/10-
255255 
 

15 RU/5 
 

PO MČ RUŽINOV, k. ú. Nivy,  
ul. Votrubova 
Požiadavka na zmenu spôsobu regulácie územia zo 
stabilizovaného na rozvojové. 
 

Podnet overiť  na zonálnej úrovni UŠ Mlynské Nivy – Ružinov, River 
Port Centre, Administratívny komplex s vybavenosťou 
 
Vydané stanovisko hl.m. k návrhu zadania UŠ Mlynské Nivy – Ružinov, 
River Port Centre, Administratívny kom-plex s vybavenosťou 
30972/08/ 76127 z 28.7.2008 
( na štúdii sa nepokračovalo) 
Lokalita detto RU/30, RU/31 

16 RU/6 
 

PO MČ RUŽINOV, k. ú. Ružinov,  
ul. Drieňová 
Požiadavka na zmenu spôsobu regulácie územia zo 
stabilizovaného na rozvojové. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Vydané ZS 
-Polyfunkčný objekt Štrkovecké jazero ( Šport real) 57820/09/345562 
z18.1.2010 
 

17 RU/7 MČ MČ RUŽINOV, k. ú. Nivy,  Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
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 ul. Líščie Nivy, Priekopy, Bajkalská, Záhradnícka 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomestské-ho a nadmestského významu /kód 201 a z funkcie 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 na zmiešané 
územia bývania a občianskej vybavenosti /kód 501. Zmena 
spôsobu regulácie zo stabilizovaného na rozvojové. 
 

 
Vydané ZS 
-Bytový dom -Prístavba objektu THB ( THB) 53522/09/317294 z 
4.1.2010 

18 RU/8 
 

PO 
 

MČ RUŽINOV, k. ú. Nivy,  
ul. Bajkalská, ul. Prievozská 
Zmena intenzity využitia územia zo stabilizovaného územia na 
rozvojové. Územie je definované pre OV celomestského 
a nadmestského významu /kód 201. 
 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Vydané ZS 
-Forum Business Center (Presburg Urban Projek) 54884/09/328218 z 
8.3.2010 
 

19 RU/9 
 

PO MČ RUŽINOV, k. ú. Nivy, ul. Prievozská 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia obchodu 
a služieb/kód 502 na plochy zmiešaného územia bývania 
a občianskej vybavenosti/kód 501. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 

20 RU/10 MČ 
PO 
 

MČ RUŽINOV, k. ú. Nivy,  
Nové Pálenisko – Slovnaftská ul., Uhríková ul.  
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územie bývania 
a občianskej vybavenosti /kód N 501, z funkcie distribučné 
centrá, sklady, stavebníctvo /kód N 302, z funkcie plochy 
zariadení železničnej dopravy, kód 702 na nové funkčno-
priestorové využitie 
 
 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ Dunajské predmestie  
 
stanovisko k návrhu zadania UŠ 41625/07-530820 z 15.4.2008 
  
 
stanovisko k UŠ 34619/10 / 17291  z 19.04.2010-záporné 
stanovisko k čistopisu UŠ 47109/10-263986 z 19.10.2010-záporné 
(spracovateľ TEAM T + Jančina) 
Lokalita detto ako podnet RU/34 
Opätovne uplatnený podnet listom č.j 399149 z 28.9.2012 
  

21 RU/11 PO 
 

MČ RUŽINOV, k. ú. Ružinov, Veľké záhrady 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
mestského a nadmestského významu /kód 201, z funkcie 
ochranná izolačná zeleň /kód 1130, z funkcie vyhradená zeleň 
/kód 1120, z funkcie parky sadovnícke lesoparkové úpravy /kód 
1110, na funkciu  viacpodlažná bytová zástavba /kód 101 a 
občianska vybavenosť mestského a nadmestského významu /kód 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ Veľké záhrady pri Malom 
Dunaji  
 
návrh zadania UŠ Stanovisko k návrhu zadania MAGS ORM 47214/10-
266002 zo dňa 30.6.2011 
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201 
 

 
V lokalite podnet RU/15, RU/21, RU/47 

22 RU/12 
 

FO 
 

MČ RUŽINOV, k. ú. Trnávka  Ivánska cesta 
p.č.15783/28,27,26,25,24,30,31,32, 33,34 
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy zariadení vodnej 
a leteckej dopravy /kód 703 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Existujúce Rodinné domy z r. 1951-57 
 
Na podklade  KP 
vydaný nesúhlas 47755/10/270035z 30.7.2010   
 
Na podklade  KP 
stanovisko 44700/11-266065 z 28.9.2011 

23 RU/13 PO 
 

MĆ RUŹINOV, k.ú. Ružinov, Záhradkárska osada Vlčie hrdlo 
p.č. 3944/4, 3888/7, 3900/0, 3893/1 
Zmena funkčného využitia z funkcie les a lesný pôdny fond /kód 
1001 na funkciu záhrady, záhradkárske a chatové osady 
a lokality /kód 1203 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Na podklade  KP 
Stanovisko hl.m. 35388/11/379807 z 13.04.2011 – nesúhlas 
 
 

24 RU/14 PO 
 

MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov, záhradkárska osada M. Berku pri 
Malom Dunaji 
p.č. 5702,5703 
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy ochranné pásmo  
Malého Dunaja na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej  
 
Podnet bol v rámci návrhu ZaD 02 RU/RV/30 – nesúhlas MČ 
  
Na podklade  KP 
Stanovisko hl.m.  49440/10-38722 z 19.8.2010 
Detto lok. RU/17 

25 RU/15 PO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov, lokalita Závodná ul., ZO 2-4 
Slovnaft 
Zmena funkčného využitia z funkcie rekreácia v prírodnom 
prostredí/ kód 1003 a funkcie ochranná izolačná zeleň /kód  
1130 na funkciu záhrady, záhradkárske a chatové osady 
a lokality / kód 1203 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej  
 
Na podklade  KP 
Stanovisko hl.m. 48465/10-277704 z 02.03.2011- nesúhlas 
 
Lokalita je súčasťou územia UŠ Veľké záhrady pri Malom Dunaji - 
RU/11 
V lokalite podnet 
RU/21, RU/47 
 

26 RU/16 PO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
lok. Pálenisko - Domové role 
p.č. 3304, 3305/4, 3305/3, 3307, 3296/133, 3308/2 
Zmena funkčného využitia z funkcie územia obchodu, 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
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výrobných a nevýrobných služieb/ kód 502 
na funkciu zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti / 
kód 501 
 

58045/11-401106    z 31.1.2012            
 
Lokalita je súčasťou územia, na ktoré MČ obstaráva UŠ Domové role 
 
Lokalita je súčasťou územia RU/32 
 

27 RU/17 FO 
 

MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov,  
pri Malom Dunaji 
p.č. 5018/295, 5018/4 
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy ochranné pásmo  
Malého Dunaja na funkčné využitie záhrady, záhradkárske 
a chatové osady a lokality / kód 1203 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej  
 
Stanovisko hl.m.  42010/10-235647 z 12.8.2010 
Stanovisko hl.m. 55571/10-335412 z 12.1.2011 
 
Detto lok. RU/14 

28 RU/18 PO 
 

MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov, Prístavná ul., pod Prístavným 
mostom  
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy zariadení vodnej 
a leteckej dopravy /kód 703 na funkciu na funkciu zmiešané 
územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných /kód  502  
Za účelom administratívno – prevádzkovej a obchodnej budovy 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej  
 
Podnet bol v rámci návrhu ZaD 02 (RV/RU/32)–  nesúhlas MČ  
 
Stanovisko hl.m.  39299/10-41808 z 6.9.2010 
 
 

29 RU/19 MČ  
PO 

MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov,  
Domové role, p.č. 3356  
Zmena funkčného využitia z funkcie distribučné centrá, sklady, 
stavebníctvo /kód 302 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102   
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Stanovisko hl.m. 56806/10-346804 z 10.2.2011 
 
Lokalita je súčasťou územia RU/32 
Lokalita je súčasťou územia, na ktoré MČ obstaráva UŠ Domové role 
 

30 RU/20 PO 
 

MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov,  
Pri hrádzi Malého Dunaja parc.č. 5701/54 
Zmena funkčného využitia z funkcie ochranná izolačná zeleň 
/kód 1130 a z funkcie šport a telovýchova /kód 401 na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102   
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej  
 
Na podklade  KP 
Stanovisko hl.m. 36715/11-13529 z 14.04.2011- nesúhlas  

31 RU/21 FO 
 

MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov, lokalita ZO Slovnaft 
Zmena funkčného využitia z funkcie rekreácia v prírodnom 
prostredí /kód 1003 a ostatná ochranná a izolačná zeleň /kód 
1130 na funkciu záhrady, záhradkárske a chatové osady 
a lokality / kód 1203 

Podnet nebol overovaný na zonálnej  
 
Na podklade  KP 
Stanovisko hl.m. 48465/10/277704 z 2.3.2011- nesúhlas 
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Detto lok. RU/11,RU/15 

32 RU/22 MČ MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov, Ružinovská ulica – východ 
Prehodnotenie funkčného využitia územia  

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ Ružinovská východ  
 
stanovisko hl.m. k návrhu zadania UŠ 
27889/08-47327-1 z 24.6.2008 
stanovisko hl.m. k UŠ 27889/08-275705 z 22.10.2008 
stanovisko k čistopisu UŠ 33471/09-272766 z dňa 4.12.2009 - 
pripomienky na prepracovanie 
stanovisko k aktualizovanému zadaniu 42890/12-286155 
z 31.7.2012 
 
V lokalite podnet RU/23 
 

33 RU/24 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Trnávka 
ZO Bočná 
Prehodnotenie trasovania komuni-kácie Studená ul. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
57509/11-397146 z 9.1.2012 
 

34 RU/26 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov 
Lok. Líščie Nivy - Palkovičova 
Pč. 10800/68, 10800/66, 10800/42, 10800/11, 10951/9, 10951/7, 
10951/1, 11150/1  
Zmena funkčného využitia z funkcie parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy / kód 1110, občianska vybavenosť 
celomestského a nad-mestského významu /kód 201, 
viacpodlažná bytová zástavba /kód 101  na funkciu  parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110 
 
Pč. 10800/65  
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-kého a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
občianska vybavenosť lokálneho významu /kód 202 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
List 44771/11-254880 z 19.7.2011 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m.  
57696/11-398598 z 30.1.2012 
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Pč. 10800/67  
ponechať parkovisko,  
resp. Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu /kód 201, viacpodlažná 
bytová zástavba /kód 101   na funkciu občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu /kód 201 resp. 
viacpodlažná bytová zástavba /kód 101    
 

35 RU/27 PO MČ RUŽINOV, k.ú. Trnávka 
Lok. východne od Zlatých pieskov 
bývalé sklady - krechty 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia obchodu, 
výrobných a nevýrobných služieb, /kód 502, územie 
stabilizované na funkciu zmiešané územia obchodu, výrobných 
a nevýrobných služieb, /kód 502, územie rozvojové 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m.  
57680/11-398166 z 18.1.2012 

36 RU/28 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Trnávka 
Ivánska - Vietnamská 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 
stabilizované na rozvojové územie kód I 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
57806/11-400133 z 26.1.2012 

37 RU/29 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Trnávka 
Vrútocká – Vietnamská – Na križovatkách  
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 a z funkcie 
občianska vybavenosť lokálneho významu /kód 202 
stabilizované územie na rozvojové územie kód I 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
57809/11-400136 z 26.1.2012 

38 RU/30 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Nivy 
Prístavná – Votrubova - Súkennícka 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 
stabilizované územie na rozvojové územie kód I 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
57817/11-400148 z 30.1.2012 
 
Lokalita detto RU/5, RU/31 

39 RU/31 PO MČ RUŽINOV, k.ú. Nivy 
Votrubova – Čipkárska 

Podnet bol overovaný úrovni  architektonickej štúdii  
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

p.č. 9326/1,26, 9237/2,1  
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územie bývania 
a občianskej vybavenosti /kód 501 stabilizované územie a z 
funkcie občianska vybavenosť celomest-ského a nadmestského 
významu /kód 201 stabilizované územie na funkciu zmiešané 
územie bývania a občianskej vybavenosti /kód 501  
 

Stanovisko hl.m. k architektonickej štúdii Administratívny komplex 
Votrubova ul.  
43490/11-259099 z 30.6.2011 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
57804/11-400161 z 30.1.2012 
 
Územie detto RU/5,  
čiastočne RU/30 
 

40 RU/32 MČ  
 

MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov lok. Pálenisko - Domové role 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102, občianska 
vybavenosť celomestské a nadmest-ského významu /kód 201, 
distribučné sklady stavebníctvo /kód 302, šport, telovýchova, 
rekreácia a voľný čas /kód 401, zmiešané územie bývania 
a občianskej vybavenosti /kód 501, zmiešané územia obchodu, 
výrobných a nevýrobných služieb /kód 502plochy zariadení 
MHD /kód 701, plochy zariadení železničnej dopravy / kód 702, 
plochy zariadení vodnej a leteckej dopravy /kód 703 vodné 
plochy kód 901, krajinná zeleň kód 1002, ochranná a izolačná 
zeleň /kód 1130 na nové funkčné a priestorové usporiadanie 
 

Podnet je  overovaný na zonálnej úrovni  UŠ Pálenisko – Domové role 
 
 
Stanovisko k návrhu zadania MAGS ORM 53577/09-319488 z dňa 
26.1.2010 
Stanovisko k čistopisu zadania 59014/10-366774 z 10.2.2011 - 
nesúhlasné 
 
V lokalite podnet RU/16, RU/19, RU//46 
 
Stanovisko hl. m. k aktualizovanému zadnie UŠ 
01/2013 
 

41 RU/33 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
ul.Bajkalská,-Ružinovská, lok.   
p.č. 15294/9, 13 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomestské a nadmestského významu /kód 201, rozvojový kód 
L,  na  funkciu občianska vybavenosť /kód 201 s max 6 podl. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
58308/11-405380 z 30.1.2012 
 
Lokalita je súčasťou UPN Z  Bajkalská roh – prípravné práce 

42 RU/35 PO MČ RUŽINOV, k.ú. Nivy  
lok. Križovatka  Bajkalská – Prievozská ul. 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia obchodu, 
výrobných a nevýrobných služieb /kód 502 na   
funkciu zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /kód 
501 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ zóny Bajkalská – areál 
spol. Reality Development 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
57853/11-400353 , 57945/11-400366 z 31.1.2012 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

  
Lokalita je súčasťou územia UŠ Mlynské Nivy východ – v riešení – 
podnet RU/4 
 
Stanovisko k návrhu zadania UŠ MAGS ORM 38955/13-16669   zo  
dňa 20.2.2013 
 

43 RU/37 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
P.č. 1935/2 
Zmena funkčného využitia z funkcie distribučné centrá, sklady, 
stavebníctvo /kód 302  na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
58005/11-400827 z 30.1.2012 

44 RU/38 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
P.č. 3889/17, 18 
Nesúhlas s trasovaním železničnej vlečky cez záhradu 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
57945/11-400817 z 6.2.2012 
 

45 RU/39 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
P.č. 3287/3,4, 3296/78, 3317/2, 4000/26 
Zmena funkčného využitia z funkcie distribučné centrá, sklady, 
stavebníctvo /kód 302 a funkcie občianska vybavenosť 
lokálneho  významu /kód 202 na funkciu zmiešané územia 
bývania a občianskej vybavenosti /kód 501, resp. na 
zmiešané územia obchodu, výrobných a nevýrobných služieb 
/kód 502,  
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 
viacpodlažná bytová zástavba /kód 101 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
57939/11-401357 z 31.1.2012 

46 RU/40 PO MČ RUŽINOV, k.ú. Trnávka  
 lok. Šajba 
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy pre ornú pôdu /kód 
1205 na funkciu priemyselná výroba /kód 301 resp. distribučné 
centrá, sklady , stavebníctvo /kód 302  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
57930/11-400927 z 30.1.2012 
 

47 RU/41 MČ MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
zaslala metodické pripomienky pre územie celého mesta 

Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
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podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

a zoznam územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacích 
dokumentácií a územnoplánovacích podkladov na úrovni zón, 
ktoré sa nachádzajú na jej území 

49692/11/40/371858      z 29.03.2012 

48 RU/42 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
 lok. Domové role , bývalá ZO Úhor 
Zmena funkčného využitia z funkcie malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102, zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti / kód 501 a zmiešané územia obchodu, 
výrobných a nevýrobných služieb/ kód 502 
na funkciu zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti / 
kód 501 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
58158/11-400223 z 31.1.2012 
 
Lokalita je súčasťou územia RU/32 
Lokalita je súčasťou územia, na ktoré MČ obstaráva UŠ Domové role 
 

49 RU/43 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
 p.č. 15277/40, 41  
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti / kód 501 na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102 a na funkciu  parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Lokalita súčasťou UPN Z  Bajkalská Drieňová  
 
Podnet do nového UPN  
- mail 

50 RU/44 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
Lok. Poludníková, Uránová, Planét 
Zmena funkčného využitia z funkcie viacpodlažná bytová 
zástavba /kód 101 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102  a na funkciu  parky, sadovnícke a lesoparkové 
úpravy / kód 1110 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
- mail 
 
Lokalita bola v ZaD 02  
RV /RU/13 zmena viacopdlažná bytová zástavba /kód 101 rozvojové 
reg. kód G na stabilizované územie viacopdlažná bytová zástavba /kód 
101 

51 RU/45 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
Lok. Strojnícka 
p.č. 1704, 1705/1, 1715/2, 3197 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia obchodu, 
výrobných a nevýrobných služieb/ kód 502 
na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102   
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
- mail 
 
Lokalita bola v ZaD 02  
RV /RU/19 zmena 
Z funkcie malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 na funkciu  
zmiešané územia obchodu, výrobných a nevýrobných služieb/ kód 502 
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52 RU/46 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
lok. Domové role,  
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti / kód 501 a zmiešané územia obchodu, 
výrobných a nevýrobných služieb/ kód 502 
na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102   

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
- mail 
 
Lokalita je súčasťou územia RU/32 
Lokalita je súčasťou územia, na ktoré MČ obstaráva UŠ Domové role 
 

53 RU/47 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
lok. pri Malom Dunaji  
parc. č. 5018/277 
Zmena funkčného využitia z funkcie rekreácia v prírodnom 
prostredí /kód 1003 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
- mail 
 
Lokalta súčasťou územia podnetu RU/11, RU/15 

54 RU/48 PO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
lok. Slonaft - Vlčie hrdlo 
Zmena funkčného využitia z funkcie priemyselná výroba/kód 
301 na funkciu občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu /kód 201 resp. na polyfunkciu 
a z funkcie občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu /kód 201 na funkciu šport telovýchova 
a voľný čas kód 401 
 
Podnet na prehodnotenie ochranných pásiem 
Za účelom polyfunkčného územia 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
41474/12-264754 z 19.6.2012 

55 RU/49 PO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
Návrh na vedenie cyklotrasy – Ružinovská ul. 

Podnet do nového UPN  
. 
Odpovedané listom hl.m. 
43383/12-311622 z 25.7.2012 

56 RU/50 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
Lok. Pálenisko Čierny les 
Zmena funkčného využitia z funkcie priemyselná výroba/kód 
301 na funkciu zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti/kód 501  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Na podklade UR ??? 
Podnet do nového UPN  
 
Odpovedané listom hl.m. 
43381/12-311615 z 24.7.2012 

57 RU/51 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 



 
Podnety                                                                                                                                                                                                                                                                                        jún 2013 

Tabuľka 4. 
Ostatné evidované podnety  

 

           
 Oddelenie územného rozvoja mesta – referát obstarávania ÚPD a ÚPP 14

Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

Lok. Domové role, Staré a Nové Záhrady, p.č. 5801  
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia obchodu, 
výrobných a nevýrobných služieb/ kód 502 na funkciu zmiešané 
územia bývania a občianskej vybavenosti/kód 501  
 

Podnet do nového UPN  
 
Odpovedané listom hl.m. 
50766/12-383228  

58 RU/52 FO MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov  
Lok. Pálenisko, Jastrabia ul., p.č. 3377/17  
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy zariadení MHD 
a autobusovej hromadnej dopravy  /kód 701 na funkciu 
zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných 
kód/502 
 

Podnet do nového UPN  
 
Odpovedané listom hl.m. 
51655/12-397634  

59 RU/93 
ODP/56 
 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Nivy Cyklistická trasa Bajkalská – úsek: 
Prístavný most – Trenčianska: doplnenie do ÚPN 
hlavné cyklistické trasy 
 

Doplnenie na podklade skutkového stavu a PD „Cyklistická cesta 
Bajkalská, Mlynské nivy – lávka Prístavného mosta v Bratislave“,  

60 RU/94 
ODP/57 
 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Ružinov, Plochy dopravných zariadení – 
zariadenia vodnej dopravy – nový prístav Vlčie hrdlo -  úprava 
rozsahu plochy v kontakte s plochou: zariadenia odpadového 
hospodárstva  
 

zmena vo výkrese VDV (Plochy/ Zariadenia leteckej a vodnej dopravy 
na vypustenie z ÚPN) 
 

61 RU/95 
ODP/58 
 

HM MČ RUŽINOV, k. ú. Trnávka, Rezerva pre zariadenia dopravy 
– lokalita Letisko západ: vypustenie rezervy, ktorá sa prekrýva s 
plochami OV a zmiešaného územia  
 

Vypustenie na základe stanoviska Letiska M. R. Štefánika 
22/VRIA/BTS/201, 14.12.2011 vydaného k zástavbe PHAROS-Sconto, 
Hobbymarket... (o neuplatňovaní nároku na túto územnú rezervu)  

62 RU/96 
ODP/59 
 

HM MČ RUŽINOV, k.ú. Nivy Predĺženie trolejbusovej trate, 
Trenčianska ul. 

Doplnenie -  stavba „Trolejbusová trať – Trenčianska“ 
zmena vo výkrese VDV. (Trolejbusové trate) 
 

63 RU/98 HM Trolejbusová trať v úseku Bajkalská - Galvaniho – OC Avion 
a späť 
Trolejbusová trať od Mlynských nív – Karadžičova – Olejkárska 
– Pribinova – Dostojevského rad – Karadžičova 
Trolejbusová trať v úseku variant a – Košická – Most Apollo – 
Bosákova a späť 

Rozvoj trolejbusových tratí 
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Variant b – Košická – Most Apollo – Dolnozemská cesta a späť 
Trolejbusová trať Trenčianska – Bajkalská s napojením na 
Prievozskú a Gagarinovu a späť 
 

64 RU/99 
 

PO MČ RUŽINOV, k.ú. Nivy  
11245/1-15, 21949/17, 21949/31, 11245/21, 11244/57, 
21949/19, 11244/1, 11244/31, 11244/52 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu číslo funkcie 201, 
územie stabilizované na zmiešané územie bývania a občianskej 
vybavenosti, číslo funkcie 501, územie rozvojové.  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
V lokalite vydané UR Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka – 
Century Residence 
z 2007 
 

65 VR/4 PO MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. Brezová 
Zmena funkčného využitia z funkcie rekreácia v prírodnom 
prostredí /kód 1003 a plochy ochranná a izolačná zeleň /kód 
1130 na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 
102. 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Stanovisko k návrhu zdania UŠ 50445/11-325266 z  
z 29.9.2011 - nesúhlas  
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
58266/11-402622 z 30.1.2012 

 
66 VR/5 MC 

FO 
MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. Horné diely 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územie obchodu 
a služieb /kód 502 na funkciu občianska vybavenosť lokálneho 
významu /kód 202 a  
Zmena funkčného využitia z funkcie záhrady, záhradkárske 
a chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102. 
Požiadavky priemetu UPN Z Horné diely – smernej časti - do 
UPN hl.m. 
 

Podnet  na podklade UPN Z  Horné diely 
 
Podnet bol overovaný na zonálnej úrovni  ÚPN Z Horné diely – 
koncept riešenia 
V návrhu riešenia je územie v smernej časti ako výhľad – podnet na 
ZaD  
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
58050/11-402191 z 30.1.2012 
Lokalitou  sa čiastočne prekrýva podnet VR/1 
 

67 VR/6 MC MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa Územie je regulované ÚPN Z Nová Vrakuňa   
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

 Lok. sektor A – Nová Vrakuňa 
Zmena funkčného využitia z funkcie malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 rozvojové územie, kód C na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 stabilizované 
územie 
 

 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 
z 16.10.2012 

68 VR/7 MC 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor B – Nová Vrakuňa, Hradská - Priehradná 
Zmena funkčného využitia z funkcie malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 rozvojové územie, kód B na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 stabilizované 
územie 
 

Územie je regulované ÚPN Z Nová Vrakuňa   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 
z 16.10.2012 

69 VR/8 MC 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor C – Nová Vrakuňa, nad Hradskou  
Zmena funkčného využitia z funkcie malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 rozvojové územie, kód B na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 stabilizované 
územie 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 
z 16.10.2012 

70 VR/9 MC 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor D – nad Hradskou  
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územie obchodu 
a služieb /kód 502 na funkciu zmiešané územia bývania a 
občianskej vybavenosti /kód 501 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 z 16.10.2012 
 

71 VR/10 MC 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor E1 –pod Hradskou  
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územie obchodu 
a služieb /kód 502 a zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti /kód 501na funkciu zmiešané územia bývania a 
občianskej vybavenosti /kód 501 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 z 16.10.2012 

72 VR/11 MC 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor E2 –Podpriehradná  
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územie obchodu 
a služieb /kód 502 a zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti /kód 501 a občianska vybavenosť lokálneho 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

významu /kód 202 na funkciu na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 stabilizované územie 
 

52860/12/409276 z 16.10.2012 

73 VR/12 MC 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor F –Podpriehradná  
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územie obchodu 
a služieb /kód 502,  stavebníctvo, sklady a distribučné centrá 
/kód 302 a ostatná ochranná a izolačná zeleň/ kód 1130  na 
funkciu na funkciu zmiešané územie obchodu a služieb /kód 502 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 z 16.10.2012 
 

74 VR/13 MC 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor G –Brezová 
Zmena funkčného využitia z funkcie stavebníctvo, sklady a 
distribučné centrá /kód 302 na funkciu na funkciu záhrady, 
záhradkárske a chatové osady a lokality/ kód 1203 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 z 16.10.2012 
 

75 VR/14 MC 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor H –Brezová - Priehradná 
Zmena funkčného využitia z funkcie  šport, telovýchova, 
rekreácia a voľný čas /kód 401 na funkciu na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 stabilizované 
územie 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 z 16.10.2012 
 

76 VR/15 MC 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor CH –Brezová  
Zmena funkčného využitia z funkcie rekreácia v prírodnom 
prostredí /kód 1003 a plochy ochranná a izolačná zeleň /kód 
1130 na funkciu rekreácia v prírodnom prostredí /kód 1003 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 z 16.10.2012 
Lokalita cca ako  podnet VR/4 ktorý je na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102. 
 

77 VR/16 MC 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor I –nad Brezovou 
Zmena funkčného využitia z funkcie  malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 a ochranná a izolačná zeleň /kód 
1130, na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 
102 stabilizované územie 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 z 16.10.2012 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

78 VR/18 MC 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor K –Šípová- Hradská 
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti /kód 501,  malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102,  technická vybavenosť pre vodné 
hospodárstvo /kód 601 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 stabilizované územie 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 z 16.10.2012 

79 VR/19 MC 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor L –Ráztočná - Hradská 
Zmena funkčného využitia z funkcie  technická vybavenosť pre 
vodné hospodárstvo /kód 601 na funkciu záhrady, záhradkárske 
a chatové osady a lokality/ kód 1203  

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 
z 16.10.2012 
Lokalita je súčasťou   podnetu VR/5,  ktorý je na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102 
 

80 VR/20 MC 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor M –Ráztočná  
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti /kód 501,  na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102 stabilizované územie 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 
z 16.10.2012 
Lokalita je súčasťou   podnetu VR/5,  ktorý je na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102 
 

81 VR/29 MC 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor Y – Pentagon 
Zmena funkčného využitia z funkcie  viacpodlažná zástavba 
obytného územia / kód 101 a občianska vybavenosť lokálneho 
významu /kód 202 na funkciu zmiešané územia bývania a 
občianskej vybavenosti /kód 501 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 
z 16.10.2012 
Lokalita cca detto   podnetVR/3,  ktorý je na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

82 VR/30 MC 
 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor Z – lesopark lesopark Vrakunský lesík, južne od 
Brezovej 
Zmena funkčného využitia z funkcie  technická vybavenosť pre 
vodné hospodárstvo /kód 601 na funkciu záhrady, záhradkárske 
a chatové osady a lokality/ kód 1203 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 
z 16.10.2012 

83 VR/32 MČ MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. lesopark Brezová 2 
Zmena funkčného využitia z funkcie  rekreácia v prírodnom 
prostredí /kód 1003 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 stabilizované územie 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
52860/12/409276 
z 16.10.2012 
 

84 VR/33 MC 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. lesopark Brezová 3 
Zmena funkčného využitia z funkcie  rekreácia v prírodnom 
prostredí /kód 1003 na funkciu záhrady, záhradkárske a chatové 
osady a lokality/ kód 1203 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 
z 16.10.2012 
 

85 VR/34 MC 
 

MČ VRAKUŇA, k. ú. Vrakuňa 
Lok. sektor X pod Majerskou 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske 
a chatové osady a lokality/ kód 1203 na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102 stabilizované územie 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl.m. 
52860/12/409276 
z 16.10.2012 
 

86 PB/3 
 

MČ MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice,  
ul. Družobná, ul. Svornosti, ul. Hydinárska, lokalita Lesný hon  
Zmena funkčného využitia z funkcie malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102, funkcie občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu /kód 201, funkcie 
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110, funkcie 
šport, telovýchova, rekreácia a voľný čas /kód 401 a funkcie 
občianska vybavenosť lokálneho významu /kód 202 na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102, funkciu 
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

/kód 201 a funkciu šport, rekreácia a voľný času /kód 401.  
Reguláciu intenzity aktualizovať novým UPP, UPD zonálnej 
úrovne 
 

87 PB/4 
 

MČ 
FO 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice,  
ul. Odeská, lokalita Piaty hon I 
Zmena funkčného využitia z funkcie  plochy pre ornú pôdu /kód 
1205 na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 
102. Riešenie technického vybavenia zodpove-dajúco novému 
funkčnému využitiu. 
 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ Piaty hon 
 
stanovisko k návrhu  zadania UŠ MAGS ORM57705/11-398965 
z 10.3.2012 
 
stanovisko k čistopisu zadania MAGS ORM 50768/12-383295 
z 3.10.2012 
Podnet do nového UPN  
Detto podnet PB/22 
 

88 PB/5 
 

MČ MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice, 
ul. Odeská, lokalita Piaty hon II 
Zmena funkčného využitia z funkcie  plochy pre ornú pôdu /kód 
1205 na funkciu zmiešané územie bývania a občianskej 
vybavenosti /kód 501. Riešenie technického vybavenia 
zodpovedajúco novému funkčnému využitiu. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového UPN  
Detto podnet PB/22 
 

89 PB/8 
 

MČ MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice,  
ul. Lieskovská, ul. Svornosti, ul. Jegenešská, lokalita PD 
Plochy pre funkčné využitie zmiešané územie obchodu a služieb 
výrobných a nevýrobných /kód 502, zmena zo stabilizovaného 
územia na rozvojové.  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 

90 PB/9 
 

MČ 
PO 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice,  
lok. Prvý diel oproti transformovni cez ul. Svornosti 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomestské-ho a nadmestského významu /kód 201 a funkcie 
zmiešaného územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných 
/kód 502 na funkciu občianska vybavenosť celomests-kého a 
nadmestského významu /kód 201, funkciu  parky, sadovnícke a 
lesoparkové úpravy /kód 1110, funkciu šport, telovýchova 
a voľný čas /kód 401 a funkciu občianska vybavenosť lokálneho 
významu /kód 202. Regulácia zodpovedajúca požadovaným 
funkciám – rozvojové územie. 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ Prvý diel 
 
 
 
Stanovisko hl.m. k návrhu zadania UŠ 49872/11-323077 zo dňa 
4.11.2011  
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

91 PB/13 
 

MČ MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice,  
ul. Lieskovská, ul. Jegenešská, Probugas, lokalita Panský diel 
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy pre ornú pôdu /kód 
1205 na funkciu stavebníctvo, sklady a distribučné centrá /kód 
302. Zmena zo stabilizovaného územia na rozvojové. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Vydané ZS  
-ČSPH (VASSAL) z 22.8.2009 
 
Podnet do nového UPN  
Lokalita detto PB/22, 27 
 

92 PB/14 
 

MČ MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice, 
lok. Lieskovec 
Zmena funkčného využitia z funkcie stavebníctvo, sklady a 
distribučné centrá /kód 302 na funkciu šport, telovýchova a 
voľný čas /kód 401. 
 

Lokalita je súčasťou riešeného územia UŠ Podunajské Biskupice – 
Lieskovec – Ketelec  
 
Lokalita je súčasťou podnetu PB/16 
 
Vyžiadaná aktualizácia UŠ – čistopis, 8.10.2012  
Výzva na doplnenie aktualizovaných podkladov do 8.2.2013 
 

93 PB/15 
 

MČ MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice,  
ul. Jegenešská cesta, Lieskovec, Ketelec, lokalita Holcim 
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy pre ornú pôdu /kód 
1205 na vodné plochy /kód 901 po prechádzajúcej usmernenej 
hĺbkovej ťažbe štrku. 
 

Lokalita je súčasťou riešeného územia UŠ Podunajské Biskupice – 
Lieskovec – Ketelec  
 
Lokalita je súčasťou podnetu PB/16 
 
Vyžiadaná aktualizácia UŠ – čistopis, 8.10.2012  
Výzva na doplnenie aktualizovaných podkladov do 8.2.2013 
 

94 PB/17 
 

MČ MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice,  
Volský nános 
Zmena funkčného využitia z funkcie les, ostatný lesný pôdny 
fond /kód 1001 na funkciu  rekreácia v prírodnom prostredí /kód 
1003. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 

95 PB/18 
 

MČ MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice,  
lok. pod plničkou etylénu 
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy pre  ornú pôdu /kód 
1205 na funkciu dobývacie priestory /kód 801. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN  
Detto podnet PB/22 
 

96 PB/19 
 

MČ MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice,  
lok. Jegenešská cesta, vodná plocha Holcim a nultý okruh 
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy pre  ornú pôdu /kód 

Lokalita je súčasťou riešeného územia UŠ Podunajské Biskupice – 
Lieskovec – Ketelec  
 



 
Podnety                                                                                                                                                                                                                                                                                        jún 2013 

Tabuľka 4. 
Ostatné evidované podnety  

 

           
 Oddelenie územného rozvoja mesta – referát obstarávania ÚPD a ÚPP 22

Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

1205 na funkciu šport, telovýchova a voľný čas /kód 401 po 
predchádzajúcej usmernenej povrchovej ťažbe štrku. 
 

Vydané ZS 
-Ťažba štrkopieskov (A Z Stav) 30.9.2008 
vydané nesúhlasné ZS ťažba štrkopieskov (Ančeta, IPB)   
16.9.2010  
Lokalita je súčasťou podnetu PB/16 
 

97 PB/20 
 

MČ MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice,  
ul. Bieloruská 
Funkčné využitie zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti /kód 501. Zmena regulácie zo stabilizovaného na  
rozvojové územie. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 

98 PB/21 
 

MČ 
PO 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice,  
p.č. 6281/6, 6281/7 
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy pre  ornú pôdu /kód 
1205 na funkciu  vodné toky a plochy /kód/901. 
záujem o rybničné hospodárstvo 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Stanovisko hl. m.  
60377/2010, 58609/10-364040 z 13.4.2011 
 
Lokalita detto akoPB/18, 22 
 

99 PB/22 MČ 
  

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice  
zaslala metodické pripomienky ako k celému územiu mesta, tak 
i k územiu MČ Podunajské Bisku-pice 
požaduje, aby pri spracovávaní nového územného plánu mesta 
boli akceptované, prevzaté schválené, t.j. platné 
územnoplánovacie dokumentácie:  
Územný plán zóny Podunajské Biskupice – Centrum, sprac. Ing. 
arch. Šoltés a kolektív, r. 1996, v znení zmien a doplnkov z r. 
2001, 2005. 
požaduje, aby pri spracovávaní nového územného plánu mesta 
boli využité nasledujúce  prerokované a miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti odsúhlasené  územnoplánovacie 
podklady: 
Urbanistická štúdia Podunajské Biskupice Lieskovec-Ketelec, 
sprac. Ing. arch. Vaškovič a kol.,  r. 2011, 
Urbanistická  štúdia transformácie územia Hydrostav – Helios,  
sprac. Aurex, s.r.o., r. 2009,   

Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl. m. 
55728/11/374535  z 29.03.2012 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

Urbanistická štúdia Bratislava, Administratívno-prevádzkový 
areál Podunajské Biskupice, sprac. VPU DECO Bratislava, a.s., 
r. 2009, 
Urbanistická  štúdia Bratislava Podunajské Biskupice Tretí diel, 
2. variant riešenia, sprac. Markrop, s.r.o., architektonický ateliér, 
apríl 2003, 
Urbanistická štúdia mestskej časti Bratislava – Podunajské 
Biskupice, 2.variant riešenia,  sprac. Ing. arch. Šoltés, Ing. arch. 
Vaškovič, Ing. arch. Simonides, r. 1998. 
 
požaduje prehodnotiť funkčné využitie nasledovných  plôch:  

 - lokalita č. 1   Hydrostav - podľa výsledkov prerokovania „UŠ  
transformácie územia Hydrostav – Helios“ – zmena funkcie  
zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných/ 
kód  502, stabilizované územie  na funkciu viacpodlažná 
zástavba obytného územia/ kód 101, rozvojové územie 
 

 - lokalita č. 2  Lieskovec – Ketelec – podľa výsledkov 
prerokovania „UŠ  Podunajské Biskupice Lieskovec-Ketelec“ – 
zmena funkcie dobývacie priestory/kód  801 + vodné plochy 
a toky/ kód 901, rozvojové územie,  územia  prírodnej  zelene, 
územia mestskej zelene, 
 

 - lokalita č. 3  Piaty hon 1 – zmena z funkcie  orná pôda/ kód 
1205 na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia/ kód 
102 (UŠ Piaty hon), 
 

 - lokalita č. 4 Piaty hon 2 - zmena z funkcie orná pôda/ kód 1205 
na funkciu zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti/ 
kód 501, 

 - lokalita č. 5 areál bývalého Vodného zdroja Podunajské 
Biskupice -  zmena z funkcie krajinná zeleň /kód 1002 na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ  
Detto ako podnet PB/1 
 
 
 
 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ  
Detto ako podnet PB/16 
 
 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ  
Detto ako podnet PB/4,  
 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ  
Detto ako podnet PB/5 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ  
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

funkciu občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu/ kód 201, rozvojové územie  (Urbanistická štúdia 
Bratislava, Administratívno-prevádzkový areál Podunajské 
Biskupice), 

  
 - lokalita č. 6  areál bývalého Vodného zdroja Podunajské 

Biskupice -  zmena z funkcie krajinná zeleň /kód 1002 na parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy/ kód 1110, 
 

 - lokalita č. 7  Termostav – zmena z funkcie distribučné centrá 
a sklady, stavebníctvo/ kód 302 na  funkciu zmiešané  územia 
obchodu a služieb výrobných a nevýrobných/ kód  502 
(umiestnenie funkcie 302 v kontakte s obytným územím je 
z hygienického hľadiska nevhodné) 
 

 - lokalita č. 8  Vinohradnícka (medzi VVN a železničnou traťou 
Bratislava - Dunajská Streda) – podľa riešenia Urbanistickej  
štúdie Bratislava Podunajské Biskupice Tretí diel, 2. variant – 
zmena  z funkcie orná pôda/ kód 1025  na  funkciu dobývacie 
priestory/ kód  801 a funkciu vodné plochy a toky/ kód 901 a 
územia  prírodnej  zelene, 
 

 - lokalita č. 9  Vinohradnícka  (Sehring Bratislava) – doplniť 
malú vodnú plochu - malá lagúna (viď obrázok) - vodné plochy 
a toky/ kód 901 (zosúladenie ÚPD s jestvujúcim stavom 
v území) a časť ostatných  plôch nahradiť plochami pre funkciu 
záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality/ kód 1203.  
 

 - lokalita č. 10  Pod etylénovou jednotkou – zmena z 
funkcie orná pôda/ kód 1025 na funkciu dobývacie priestory/ 
kód  801, 

  

Detto ako podnet PB/7 
 
 
 
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni UŠ  
Detto ako podnet PB/6 
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni UŠ  
Detto ako podnet PB/10 
 
 
 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ  
Detto ako podnet PB/11 
 
 
 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ  
Detto ako podnet PB/12 
 
 
 
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Detto ako podnet PB/18 
Lokalita detto PB/21 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

- lokalita č. 11  Ovčiarska – zmena z funkcie zmiešané územia 
obchodu a služieb, výrobných a nevýrobných/ kód 502 na  
funkciu málopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102, 
 
- lokalita č. 12  predĺžená Pšeničná (Ulica svornosti – vedenie 
VVN) – zmena z funkcie ostatná ochranná a izolačná zeleň/ kód 
1130 na funkciu zmiešané územie obchodu a služieb, výrobných 
a nevýrobných, kód 502, rozvojové územie (zosúladenie ÚPD 
s jestvujúcim stavom v území) 
 
- lokalita č. 13  Šamorínska ulica (pri cintoríne) – zmena 
z funkcie málopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102 na 
funkciu občianska vybavenosť lokálneho významu/ kód 202  
(zosúladenie ÚPD s jestvujúcim stavom v území), 
 
- lokalita č. 14  Lieskovská – Jegenešská – zmena z funkcie orná 
pôda/ kód 1205 na funkciu distribučné centrá a sklady, 
stavebníctvo/ kód 302. 

  

 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Detto ako podnet PB/24 
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Detto ako podnet PB/25 
 
 
 
 
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Detto ako podnet PB/26 
 
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Lokalita detto ako podnet PB/13, PB/27 
 

100 PB/24 
 

FO MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice,  
lok. Jégešská, Lopárska, Ovčiarska, Pri Hrádzi, Parenicová 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územie obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných /kód 502 na  funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia/kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN 
Odpovedané listom hl.m. 
 54373/11-363168 z 27.1.2012 
V lokalite podnet PB/30 
 

101 PB/25 
 

MČ 
FO 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice,  
lok. Pšeničná ul.  
Zmena funkčného využitia z funkcie  
ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130 na funkciu 
zmiešané územie obchodu a služieb výrobných a nevýrobných 
/kód 502  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN 
Detto podnet PB/22 
 

102 PB/26 
 

MČ 
FO 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice, Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

lok. Šamorínska ul. , Svornosti 
Zmena funkčného využitia z funkcie malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 na funkciu občianska vybavenosť 
lokálneho významu /kód 202. 
 

Detto podnet PB/22, PB/37 
 

103 PB/27 
 

MČ 
FO 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice,  
lok. Lieskovská - Jegenešská ul.  
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy pre  ornú pôdu /kód 
1205 na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 
102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN 
Detto podnet PB/22,  
V lokalite podnet PB/ 13 

104 PB/29 
 

PO MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice  
p.č. 587/5 – v severnej časti  
Zmena funkčného využitia z funkcie šport, telovýchova a voľný 
čas  kód 401 na funkciu viacpodlažná zástavba obytného 
územia/kód 101 
 

Podnet overovaný na zonálnej úrovni  UŠ Z Hviezdna 
 
Podnet do nového UPN 
Odpovedané listom hl.m. 
58152/11-401189 z27.1.2012 
Stanovisko k návrhu zadania MAGS ORM 48439/12-360796 z 5.9.2012 
 

105 PB/30 
 

FO MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice,  
p.č. 3081/4,4 – Parenicová ul. 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územie obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných /kód 502 na  funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia/kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN 
Odpovedané listom hl.m. 
 34235/11-2267 z 31.1.2012 
lokalita súčasťou podnetu  PD /24 

106 PB/32 
 

MČ MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice  
lokalita – Staromlynská - Devätinová  
Zmena zo zmiešaného územia občianskej vybavenosti 
a bývania, kód 501, rozvojové územie na málopodlažnú bytovú 
zástavbu  obytného územia kód 102, rozvojové územie  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN 
Odpovedané listom hl.m. 
39971/2012-230606 
 
V kontakte s PB/31, PB/33 

107 PB/34 
 

MČ MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice  
lokalita Ulica Svornosti – Lieskovská  
zmena zo zmiešaného územia obchodu a služieb, výrobných 
a nevýrobných, kód 502, stabilizované územie  na  rozvojové 
územie (bez zmeny funkcie) 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN 
Odpovedané listom hl.m. 
39971/2012-230606 
Lokalita detto PB/8 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

108 PB/35 
 

MČ MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice  
lokalita Ulica Svornosti – pri cintoríne 
zmena z občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského 
významu, kód 201, rozvojové územie na zmiešané územie 
občianskej vybavenosti a bývania, kód 501, rozvojové územie 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN 
Odpovedané listom hl.m. 
39971/2012-230606 

109 PB/37 
 

FO 
 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice  
lokalita Svornosti ul, Šamorínska 
p.č. 3225,3227/3, 3227/4 
zmena z funkcie malopodlažná zástavba obytného územia /kód 
102 stabilizované územie 
na občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu, kód 201, rozvojové územie D 
potvrdenie skutkového stavu 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN 
Odpovedané listom hl.m. 
364080/2012 -364080 z 23.8.2012 
 
detto ako PB/26 

110 PB/38 
 

MČ 
 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice  
Zaslali podnety v zmysle uznesenie MZ 191/2010-2014 – ako 
prioritné pre MČ 
1. požiadavka akceptovať a prevziať ÚPP a ÚPD : 
- UŠ Podunajské Biskupice Lieskovec-Ketelec, sprac. Ing. 
arch. Vaškovič a kol., r. 2011,  
- UŠ transformácie územia Hydrostav - Helios, sprac. Aurex, 
s.r.o., r. 2009 
- UŠ Bratislava, Administratívno-prevádzkový areál 
Podunajské Biskupice, sprac. VPU DECO Bratislava, a.s., r. 
2009,  
- UŠ Bratislava Podunajské Biskupice Tretí diel, 2. variant 
riešenia, sprac. Markrop, s.r.o., architektonický ateliér, apríl 
2003,  
- UŠ mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, 
2.variant riešenia, sprac. Ing. arch. Šoltés, Ing. arch. Vaškovič, 
Ing. arch. Simonides, r. 1998.  
- UPNZ Podunajské Biskupice - Centrum, sprac. Ing. arch. 
Šoltés a kolektív, r. 1996, v znení zmien a doplnkov z r. 2001, 
2005.  

 
Odpovedané listom hl.m. 
399967/2012   
 
 
Podnety boli overované na zonálnej úrovni  uvedených UŠ  
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

2. požiadavka z hľadiska metodického : 
- z regulácie funkčného využitia plochy: občianska vybavenosť 
lo-kálneho významu vypustiť z neprípustného spôsobu 
funkčného využitia plochy bývanie v rodinných domoch, 
nakoľko funkcia bývania ako taká, je v predmetnej funkčnej 
ploche prípustná. V územiach vonkajšieho mesta (pridružených 
obcí), ale aj vo vnútornom meste, je zástavba rodinnými 
domami objemami a hmotovou štruktúrou porovnateľná so 
zástavbou objektov občianskej vybavenosti lokálneho významu 
a nepôsobí disproporčne,  
- vzhľadom na mierku a podrobnosť spracovania územného 
plánu mesta, vytvoriť legislatívny rámec pre ob-staranie a 
spracovanie územných plánov mestských častí, ktoré stanovia 
podrobnejšie regulatívy pre umiestňovanie a povoľovanie stavieb  
 

111 PB/39 
 

MČ 
 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice  
Zaslali podnety v zmysle uznesenie MZ 191/2010-2014 – ako 
prioritné pre MČ 
lokalita č. 1   Hydrostav - podľa výsledkov prerokovania „UŠ  
transformácie územia Hydrostav – Helios“ –  
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných/ kód  502, stabilizované 
územie  na funkciu viacpodlažná zástavba obytného územia/ kód 
101, rozvojové územie 
a občianska vybavenosť lokálneho význemu kód / 202 
 

 lokalita č. 2  Lieskovec – Ketelec – podľa výsledkov 
prerokovania „UŠ  Podunajské Biskupice Lieskovec-Ketelec“ –  
Zmena funkčného využitia z funkcie orná pôda, kód 1205 na 
funkciu dobývacie priestory/kód  801,vodné plochy a toky/ kód 
901, rozvojové územie,  vyhradená zeleň, kód 1120, rozvojové 
územie,  krajinná zeleň, kód 1002, rozvojové územie  
 

Odpovedané listom hl.m. 
399967/2012   
 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
Detto PB/1, PB/22 
 
 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ  
Lokalita  ako podnetPB/14, PB/15,  PB/16 požadovaná iná funkcia) , 
PB/22 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

 lokalita č. 3  Piaty hon 1  
 Zmena funkčného využitia z funkcie orná pôda/ kód 1205 na 

funkciu málopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102 
rozvojové územie kód B (UŠ Piaty hon), 
 
lokalita č. 4 Piaty hon 2  

 Zmena funkčného využitia z funkcie orná pôda/ kód 1205 na 
funkciu zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti/ kód 
501, rozvojové územie kód C 
 
lokalita č. 5 areál bývalého Vodného zdroja Podunajské 
Biskupice   

 Zmena funkčného využitia z funkcie krajinnáj zeleň /kód 1002 
na funkciu občianska vybavenosť celomestské-ho 
a nadmestského významu/ kód 201, rozvojové územie  
(Urbanistická štúdia Bratislava, Administratívno-prevádzkový 
areál Podunajské Biskupice), 
 

 lokalita č. 6  areál bývalého Vodného zdroja Podunajské 
Biskupice  

 Zmena funkčného využitia z funkcie krajinná zeleň /kód 1002 na 
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/ kód 1110, 
 

 lokalita č. 7  Termostav  
 Zmena funkčného využitia z funkcie distribučné centrá a sklady, 

stavebníctvo/ kód 302 na  funkciu zmiešané  územia obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných/ kód  502 (umiestnenie 
funkcie 302 v kontakte s obytným územím je z hygienic-kého 
hľadiska nevhodné) 
 
lokalita č. 8  Vinohradnícka (medzi VVN a železničnou traťou 
Bratislava - Dunajská Streda) – podľa riešenia Urbanistickej  
štúdie Bratislava Podunajské Biskupice Tretí diel, 2. variant  

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ  
Detto ako podnet PB/4, PB/22 
 
 
 
 
Podnet nie je overovaný na zonálnej úrovni  
Detto ako podnet PB/5, PB/22 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ  
Detto ako podnet PB/7 
PB/22 
 
 
 
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni UŠ  
Detto ako podnet PB/6 
PB/22 
 
 
 
Podnet nie je overovaný na zonálnej úrovni  
Detto ako podnet PB/10 
PB/22 
 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  
Lokalita ako podnet PB/11, PB/12, PB/22 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

Zmena funkčného využitia orná pôda/ kód 1205  na  funkciu 
dobývacie priestory/ kód  801 a funkciu vodné plochy a toky/ 
kód 901 a územia  prírodnej  zelene, záhrady, záhradkárske 
a chatové osady kód 1203 
 
lokalita č. 9  Vinohradnícka  (Sehring Bratislava)  
Zmena funkčného využitia orná pôda/ kód 1205  na  funkciu 
vodné plochy a toky/ kód 901 a časť ostatných  plôch nahradiť 
plochami pre funkciu záhrady, záhradkárske a chatové osady 
a lokality/ kód 1203.  
 
lokalita č. 10 Lotyšská, Estónska  
Zmena funkčného využitia viac-podlažná zástavba obytného 
úze-mia, kód 101, stabilizované územie na funkciu parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód 1110, stabilizované 
územie (zosúladenie stavu územnoplánovacej dokumen-tácie 
mesta s jestvujúcim stavom v území) 
 
lokalita č. 11 Ulica Svornosti - Lieskovská  
Zmena funkčného využitia zmiešané územia obchodu a slu-
žieb, výrobných a nevýrobných, kód 502, stabilizované územie 
na rozvojové územie kód D (bez zmeny funkcie)  
 
lokalita č. 12 Podunajská - areál Geos  
Zmena funkčného využitia občian-ska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu, kód 201, 
stabilizované územie na viac-podlažná zástavba obytného 
územie, kód 101, rozvojové územie G  (rozpracovaná UŠ zóny 
Podunajská)  
 
lokalita č. 13 Učiteľská  
Zmena funkčného využitia občianska vybavenosť celomest-
ského a nadmestského významu, kód 201, stabilizované územie 

 
 
 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ  
Lokalita  ako podnet PB/12, PB/22 
 
 
 
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni UŠ  
Lokalita  ako podnet PB/36,  
 
 
 
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Lokalita  ako podnet PB/8 
 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Detto ako podnet PB/28 
 
 
 
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Detto ako podnet PB/23 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

na málopodlažná zástavba obytného územie, kód 102, 
stabilizované územie, (zosúladenie stavu  
územnoplánovacej dokumentácie mesta s jestvujúcim stavom v 
území)  
 
lokalita č. 14 Padlých hrdinov - Devätinová  
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
lokálneho významu, kód 202, stabilizované územie na 
málopodlažná zástavba obytného územie, kód 102, 
stabilizované územie, (zosúladenie  
s jestvujúcim stavom v území 
 
lokalita č. 15 Staromlynská - Devätinová  
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia 
občianskej vybavenosti a bývania, kód 501, rozvojové územie 
na málopodlažná zástavba obytného územie, kód B 102, 
rozvojové územie,(zosúladenie s jestvujúcim stavom v území) 
  
lokalita č. 16 Staromlynská - Pri trati  
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
lokálneho významu, kód 202, stabilizované územie na 
málopodlažná zástavba obytného územie, kód 102, 
stabilizované územie, (zosúladenie  
s jestvujúcim stavom v území) 

 
 
 
 
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Detto ako podnet PB/31 
 
 
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Lokalita  ako podnet PB/32 
 
 
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Detto ako podnet PB/33 

112 PB/43 MC MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice  
Doplnok podnetov 
lokalita južne pod Slovnaftom 
skládka inertného odpadu  
Zmena funkčného využitia z funkcie  distribučné centrá, sklady, 
stavebníctvo  kód 302, na plochy a zariadenia odpadového 
hospodárstva, kód 802, stabili-zované územie, (zosúladenie  
s jestvujúcim stavom v území). 
 

Odpovedané listom hl.m. 
425370/2012   
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
nesúhlasné stanovisko č. j.:  
MAGS ORM 48181/12-358680 zo dňa 10.1.2013 
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 Oddelenie územného rozvoja mesta – referát obstarávania ÚPD a ÚPP 32

Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

113 PB/63 MČ MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, k. ú. Podunajské Biskupice  
k. ú. Podunajské Biskupice  
Doplnok podnetov 
lokalita Svornosti, Pšeničná, Pasienková, Orechová 
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešané územie obchodu, 
výrobných a nevýrobných  služieb   kód 502 D,  na kód 802, na 
funkciu malopodlažná zástavba obytného územia kód 102 B  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
 

114 NM/1 
 

MČ 
PO 
FO 

MČ NOVÉ MESTO, k.ú Vinohrady 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 a trvalé trávnaté porasty /kód 1204 na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102. 
Výstavba rodinných domov. Zmena regulácie na rozvojové 
územie. 
 

Podnet nebol aktuálne overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
UŠ Z Podhorský pás ako koncept riešenia UPN Z Podhorský pás , 
1998. 
( nesúhlas s lokalitou - neaktuálny podklad) 
V lokalite podnety NM/26, NM/27, NM/28, NM/29, NM/30 

115 NM/3 
 

MČ MČ NOVÉ MESTO, k. ú. Nové Mesto, ul. Sliačska, ul. 
Račianska 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomestské-ho významu /kód 201 na funkciu zmiešané územie 
bývania a občianskej vybavenosti /kód 501. Zmena regulácie na 
rozvojové územie. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
vydané ZS 
-Polyfunkčný súbor Sliačska z 20.11.2008 
-Polyfunkčná zástavba Pionerska z 23.3.2009  
-administratívno prevádzková budova 
z 16.4.2009  
 
v lokalite podnet NM/31 
 

116 NM/5 
 

PO 
 

MČ NOVÉ MESTO, k. ú. Nové Mesto, ul. Račianska, ul. 
Kukučínova, ul. Jarošova, ul. Kominárska, ul. Šancová 
Zmena funkčného využitia občianska vybavenosť celomest-
ského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu zmiešané 
územia bývania a občianskej vybavenosti /501. Požadovaná je 
zmena intenzity využitia územia. 
 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ Račianska – Kukučínova – 
Jarošova – Kominárska – Šancova 
 
stanovisko hl. m. k návrhu zadania UŠ 28756/07-476744 z 25.9.2007 
stanovisko hl. m. k žiadosti o prehodnotenia zadania UŠ 33849/08-
103444 z 11.9.2008 
10121/09-9716 z 23.2.2009 
stanovisko k čistopisu zadania 50705/10-2971130 z 29.9.2010 
 
 (spracovateľ FORM PRO-JEKT, Ateliér FORM-A)) 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 
Vydané ZS  
-Polyfunkčný súbor Slovany I. etapa Kominárska, Račianska Škultétyho 
(Slovany s.r.o.) 17549/07/406138 z 25.5.2007  
Vydané UR 
 
Lokalita je súčasťou podnetu NM/52 

117 NM/6 
 

PO MČ NOVÉ MESTO, k. ú. Nové Mesto, ul. Bajkalská, ul. 
Junácka, ul. Príkopová 
Zmena funkčného využitia v prípade, ak bude potrebná vo 
vzťahu k uvažovanej transformácii územia na polyfunkčné 
dovybavenie súvisiace so základnou športovou funkciou. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Vydané Záväzné stanovisko 
 
Lokalita detto NM/65 

118 NM/7 PO 
 

MČ NOVÉ MESTO, k. ú. Nové Mesto, lokalita Istrochem. 
Zmena z funkcie priemyselná výroba /kód 301, zmiešané územia 
obchodu a služieb výrobných a nevýrobných /kód 502, 
občianska vybavenosť celomestského a nad-mestského významu 
/kód 201, šport, telovýchova a voľný čas /kód 401, vodné plochy 
a toky /kód 901, vyhradená zeleň  /kód 1120,  parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy /kód 1110, viacpodlažná zástavba 
obytného územia /kód/101, ochranná a izolačná zeleň / kód 1130 
na občianska vybavenosť celomestského a nadmest-ského 
významu /kód 201,   plochy zmie-šaného územia bývania 
a občianska vybavenosť /kód 501, zmiešané územia obchod, 
výrobné a nevý-robné služby /kód 502, ochranná a izolačná 
zeleň /kód 1130 
zmena regulácie na rozvojové územie 
 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ  Istrochem 
 
stanovisko hl. m. k návrhu zadania UŠ 45465/09-261316 z 16.12.2009 
čistopis zadania 02/2010 

119 NM/9 PO 
 

MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, lokalita Brečtanova,  
Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nad-
mestského významu /kód 201 a z funkcie parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy /kód 1110 na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102 ako územie rozvojové 
 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ Koliba Brečtanova 
 
 
stanovisko k návrhu zadania hl. m. MAGS ORM 43595/10-239409 
z 20.5.2011 
 
stanovisko k čistopisu zadania  1536/11-338602 z 29.9.2011 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 
stanovisko k dopracovanému čistopisu zadania 59173/11-411962 
z 7.2.2012 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m.  
579/11-401070 z 23.1.2012 
 

120 NM/11 PO 
 

MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, lokalita Koliba – Stráže, 
pozemky parc. č. 6710/4, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 28, kat. 
územie Vinohrady 
Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nad-
mestského významu /kód 201 na funkciu málopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
list 58235/09-350133 z 23.2.2010 - podnet bude posúdený v rámci 
nasledujúcej aktualizácie ÚPN  
 
vydané súhlasné ZS 
- Penzión – Pekná vyhliadka – pavilóny (9 objektov) pre Nehnuteľnosti 
s.r.o. dňa 15.5.2003 
-Penzión – Pekná vyhliadka – pavilóny A a B pre Nehnuteľnosti s.r.o. 
dňa 7.3.2007 
-nesúhlasné ZST na zmenu stavby pred dokončením 27076/08-43757 
z 12.3.2008 
 

121 NM/12 FO 
 

MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, lokalita Horská ulica, parc.č. 
4478/1, kat.územie Vinohrady 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
list  44602/10/249222 z 18.6.2010 na podklade stanoviska UK  
overiť formou ÚŠ 
list hl.m. 41743/11-235710 z 14.04.2011 
  
lokalita súčasťou podnetu NM/21 
 

122 NM/13 FO 
 

MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady,  
pri lokalite Amfiteáter, pozemky p.č.4685/3 a 4344 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
List 35922/10/13353 z 30.6. 2010 -   overiť formou ÚŠ 
(UK z 22.6.2010  ) 
 
Súčasť podnetu NM/38 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

123 NM/14 FO 
 

MČ NOVÉ MESTO, k. ú. Vinohrady parc. č. 4287 a 4288, pod 
Horskou ul. 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice / kód 1202 na iné nepoľnohospodárske využitie. 
 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
listom 34884/10/10844    a                                    53249/09/315566 z 
24.03.2010 bol podnet zamietnutý (UK 13.4.2010) 
nesúhlas 
 

124 NM/15 FO  
 

MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, lokalita Ahoj Briežky 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
list MAGS ORM 49056/09-338898 z 11.3.2010 na podklade stanoviska 
UK z 23.3.2010- nesúhlas 
 
súčasť podnetu NM/24, NM/41 
 

125 NM/16 PO  
 

MČ Nové Mesto, k.ú.  Nové mesto 
lokalita Pasienky 
Zmena funkčného využitia z funkcie šport, telovýchova, voľný 
čas /kód 401 na funkciu zmiešané územie bývania občianskej 
vybavenosti /kód 501  
mestotvorné polyfunkčné prostredie 
 

Podnet overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  zóny Pasienky 
 
stanovisko hl. m. k návrhu zadania MAGS ORM 57813/10-358767 
z 8.2.2011 – nesúhlas s tým, že predložia nový návrh zadania 
stanovisko hl. m. k návrhu zadania MAGS ORM 60289/11-419643 
z 10.4.2012  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m.  
57963/11-401061 z 26.1.2012 
 

126 NM/17 FO MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, lokalita Briežky, p.č. 4729 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Stanovisko hl.m. 39566/11-43147 z 3.3.2011- nesúhlas 
 
Opätovný podnet 
Stanovisko hl.m. 52297/11-346477 z 26.9.2011na podklade KP 
Opätovný podnet  
Stanovisko hl.m.  
52297/11-346477 z 26.9.2011 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 
 
Súčasť lokality NM/24, NM/41 

127 NM/18 FO MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, lokalita Briežky, p.č. 4725 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Stanovisko hl.m. 40548/11-50622 z 14.4.2011 na podklade KP – 
nesúhlas 
 
Súčasť lokality NM/24, NM/41 
 

128 NM/19 FO MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, 6528/10, 6528/11, 6528/12 
Zmena funkčného využitia funkcie technická vybavenosť pre 
vodné hospodárstvo /kód 601 na funkciu málopodlažná bytová 
zástavba /kód 102 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Stanovisko hl.m.  40575/11-94576 z 26.9.2011- na podklade KP - 
nepodporuje  
 
Odpovedané listom hl.m.  
56231/11-386901 z 26.10.2011 

129 NM/20 PO MČ Nové Mesto , Gaštanový hájik – Biely kríž 
Z funkcie malopodlažná zástavba /kód 102, poľnohospodárska 
pôda vinice /kód 1202, ochranná a izolačná zeleň /kód 1130 – 
stabilizované územie na funkciu málopodlažná zástavba /kód 
102 rozvojové územie kód C 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Stanovisko hl.m. k návrhu zadania UŠ Gaštanový hájik – Biely kríž 
41385/11-232273 z 13.6.2011- nesúhlasné stanovisko 
  
V lokalite podnet NM/49 
 

130 NM/21 FO MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, lokalita Stredný Slanec, p.č. 
4478/1, 4482/2, 4472, 4478/2, 4478/1, 4477, 4476 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
stanovisko č. j.MAGS ORM 41743/11-235710, 235713, 235716 MAGS 
ORM 41979/11-235712.zo dňa 14.4.2011  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m.  
59860/11-415930 z 18.1.2012 
V lokalite podnet NM/12 
 
 



 
Podnety                                                                                                                                                                                                                                                                                        jún 2013 

Tabuľka 4. 
Ostatné evidované podnety  

 

           
 Oddelenie územného rozvoja mesta – referát obstarávania ÚPD a ÚPP 37
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nie 
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Pod-
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

131 NM/22 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
Lok. Vlárska 
lokalita č.1 (pozemky parc. č. 5970/1, 2, 25, 26, 27, 48, 46, 47, 
45, 38, 
Zmena z funkcie viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 
101 územie stabilizované, na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 
 
lokalita č.2 (pozemky parc. č. 5677/1, 2, 3, 4, 5, 7, 5675/5, 
5678/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 21657/3 
zmena z funkcie malopodlažná zástavba obytného územia /kód 
102 na funkciu  viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 
101 
 

Podnet nie je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Lokalita je súčasťou územia ÚPN Z Horný Kramer 
 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m.  
60250/11-414122     z 16.1.2012 
 
(na stavbu Polyfunkčný bytový dom bolo vydané SP v roku 2001, 
Rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby v roku 2007 
Existujúci 5 podl.objekt) 

132 NM/24 FO MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, lokalita Briežky, p.č. 4714 až 
4727, 4729, 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Stanovisko  č.j. 52297/11-346477 z 26.9.2011na podklade KP – 
nepodporuje 
 
Súčasťou lokality  je podnet NM/15, NM/17, NM/18, NM/41 
 

133 NM/25 FO MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady územie medzi lokalitami 
Koziarka, Veľký Varan 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 
resp. parc. č. 4565, 4563, 4562, 4564, 4523 a 4522 z funkcie 
poľnohospodárska pôda vinice  (kód 1202) na funkciu záhrady, 
záhradkárske a chatové osady a lokality (kód 1203)   
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
54961/11-369437 z 11.11.2011 
 
V lokalite podnet NM/8, NM/36,  NM/42, NM/45 

134 NM/26 FO MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady p.č.4821 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

územia /kód 102 
 

Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
55260/11-368600  z 16.11.2012 
Lokalita súčasťou podnetu NM/1 
 

135 NM/27 FO MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady p.č.4820/1 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 55240/11-368607 z 16.11.2011 
Lokalita súčasťou podnetu NM/1 
 
 

136 NM/28 FO MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady p.č.4814, 4815  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
55241/11-368603 z 16.11.2011 
Lokalita súčasťou podnetu NM/1 
 

137 NM/29 FO MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady p.č.4816, 4817, 4818, 4819  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
55244/11-368608 z 16.11.2011 
Lokalita súčasťou podnetu NM/1 
 

138 NM/30 FO MČ Nové Mesto, k.ú. Vinohrady p.č.4820/2, 4820/3, 4820/4  
Lokalita Vtáčnik 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
55262/11-368614 z 11.11.2011 
Lokalita súčasťou podnetu NM/1 
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Č. Označe-
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Pod-
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

139 NM/31 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Nové mesto 
Lokalita Pionierska ul. p.č. 12070/6, 12070/7, 12070/19, 
1270/18  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
55721/11-375500 z 21.11.2011 
Lokalita súčasťou podnetu NM/3 

140 NM/32 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
Lokalita Otonelská ul, p.č. 4738/1  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
53093/11-349891 z 10.10.2011 
Súčasťou podnetu NM/41 
 

141 NM/33 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
Lokalita Jeséniova ul.  
p.č. 7019/1, 7020/2, 7021/4,3,2, 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celo-mestského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
54557/11-367442 z 26.11.2011 

142 NM/34 PO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
Lokalita Vlárska 
Zmena trasovania komunikácie 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
56490/11-383140 z 23.1.2012 
 

143 NM/35 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
p.č. 4676, 4677, 4678, 4301, 4300, 4682, 4681, 4680 
lokalita Briežky 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57515/11-397963 z 24.11.2011 
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Pod-
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 Obsah podnetu Analýza 
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144 NM/36 PO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
p.č. 4511/2, 4513/2 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 kód C 
 

Podnet nie je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
58042/11-401173 z 11.1.2012 
 
Súčasťou podnetu NM/25 
 

145 NM/37 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Nové Mesto 
Račianske mýto 
Podnet k prehodnoteniu riešenia mimoúrovňovej križovatky  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57692/11-398065 z 24.11.2011 
 

146 NM/38 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
p.č. 4685/3, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57697/11-399263 z 24.11.2011  
Súčasťou podnet NM/13  
 

147 NM/40 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
Lok. Stráže  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
kód E 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
578195/11-400151 z 28.11.2011 

148 NM/41 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
Lok. Otonelská  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
kód E 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57821/11-400152  z 28.11.2011 
Súčasťou podnet NM/15, NM/17, NM/18, NM/24, NM/32, NM/39 
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podnetu 

Pod-
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

149 NM/42 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
Lok. Modranská  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
kód E 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57822/11-400154  
z 29.12.2011 
 
Súčasťou podnetu NM/25, NM/46 
 

150 NM/43 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
p.č.19296/1,2, 19297/1,2 
Snežienkova ulica 
Zmena funkčného využitia z funkcie záhrady, záhradkárske 
a chatové osady a lokality /kód 1203 na funkciu málopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102, izolované rodinné domy   
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
58064/11-401187 
z 13.1.2012 
 

151 NM/44 PO MČ Nové Mesto, k.ú.  Nové Mesto 
Pri Mladej garde, p.č.13081/5, 13081/8 
Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nad-
mestského významu /kód 201 na funkciu zmiešané územie 
bývania a občianskej vybavenosti /kód 501   
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
58067/11-401141 
z 16.1.2012 
Kontakt lokality NM/51, NM/60 

152 NM/45 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
Lok. Pod Koziarkou,  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
58091/11-401074 
z 16.1.2012 
 
súčasťou podnetu NM/25 

153 NM/46 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
Lok. Pod Veľkým Varanom,  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

územia /kód 102 
 

58093/11-401072 
z 16.1.2012 
 
súčasťou lokality podnet NM/36, NM/42 

154 NM/47 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
Lok. Pri kom Sliačska ul.,  
Zmena funkčného využitia z funkcie záhrady, záhradkárske 
a chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
60272/11-417171 z 23.1.2012 

155 NM/48 PO MČ Nové Mesto, k.ú.  Nové Mesto 
Lok. Slanec 
Pč. 4470/10,  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
Kód C 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57757/11-400144 z 24.11.2011 
 
Odpovedané listom hl.m  
57758/11-400142 z 11.1.2011 
 

156 NM/49 PO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
Lokalita Pezinská 
Pč. 13397/40, 41, 42, 22077/12, 22265/3,  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
Kód C 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57760/11-400140 z 11.1.20122 
 
Súčasťou podnetu NM/20 

157 NM/50 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
Lok. Amfiteáter 
Pč. 4320,  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
Kód C 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57764/11-400139 z 11.1.2012 

158 NM/51 PO MČ Nové Mesto, k.ú.  Nové Mesto 
Pri Mladej garde, p.č.13081/10, 11,  

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti /kód 501   
 

Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
58013/11-401140 z 16.1.2012 
Kontakt lokality NM/44, NM/60 

159 NM/52 PO MČ Nové Mesto, k.ú.  Nové Mesto 
Lok. Nad železničnou traťou a stanicou  Filiálka 
Podnet zohľadniť polyfunkčný komplex občianskej vybavenosti, 
bývania, obchodu, služieb, integrované železničné uzly 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57950/11-401068 z 25.1.2012 
Súčasťou podnet NM/5 
 

160 NM/53 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
p.č. 19277/1, lokalita Horný Kramer 
Zmena funkčného využitia z funkcie záhrady, záhradkárske 
a chatové osady a lokality /kód 1203, ochranná a izolačná zeleň 
/kód 1130, trasa VN na funkciu málopodlažná bytová zástavba 
/kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Lokalita je súčasťou územia ÚPN Z Horný Kramer 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57942/11-400797 z 17.1.2012 

161 NM/54 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
p.č. 4475, 4474 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57934/11-400900 z 17.1.2012 

162 NM/55 FO MČ Nové Mesto, k.ú. Nové Mesto 
lok. Pionierska, p.č. 12006/2 
Zmena funkčného využitia z funkcie ochranná a izolačná zeleň 
/kód 1130,  trasa severnej tangenty a z funkcie 
poľnohospodárska pôda vinice /kód 1202 na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57933/11-400899 z 17.1.2012 
 

163 NM/56 PO MČ Nové Mesto, k.ú.  Nové Mesto 
Futbalový štadion – tehelné pole 
Zmena funkčného využitia z funkcie šport, telovýchova, voľný 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

čas /kód 401 na funkciu občianska vybavenosť celomestského 
a nad-mestského významu /kód 201  
 

Odpovedané listom hl.m  
57928/11-400926 z 18.1.2012 
Lokalita detto NM/6 
 

164 NM/57 PO MČ Nové Mesto, k.ú.  Nové Mesto 
p.č. 15115/70, 15115/96, 15115/112, 122 
Tomášikova ulica 
požiadavka  premietnuť UR 
zmena intenzity využitia funkcie občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu 201, kód L na kód M 

Podnet na podklade UR 
 
Odpovedané listom hl.m  
57922/11-400656 z18.1.2012 
Vyžiadané podklady 01/2013- dokumentácia k ÚR 

165 NM/58 PO MČ Nové Mesto, k.ú.  Nové Mesto 
Lok Zátišie 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti /kód 501   
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57919/11-400882 z 17.1.2012 

166 NM/59 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
Lok. Briežky 
Zmena funkčného využitia z funkcie záhrady, záhradkárske 
a chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102- rodinné domy Požiadavka- 
zachovanie trasy komunikácie  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
58046/11-401107 z 17.1.2012 
58048/11-401108 z 17.1.2012 

167 NM/60 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Nové Mesto Lok. Pri Mladej garde 
p.č. 13081/14, 
Zmena funkčného využitia z  funkcie občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti /kód 501   
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
58068/11-401143  z 16.1.2012 
Kontakt lokality NM/44, NM/51 
 

168 NM/61 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady Lok. Horný Kramer 
p.č. 19279/3 – 19279/6 
Zmena funkčného využitia  z funkcie záhrady, záhradkárske 
a chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Lokalita je súčasťou územia ÚPN Z Horný Kramer 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

obytného územia /kód 102 
Výstavba rodinného domu 

 
Podnet do nového ÚPN  
- mail 

169 NM/62 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady Lok. Horný Kramer 
p.č. 19279/12 
Zmena funkčného využitia z  funkcie záhrady, záhradkárske 
a chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 
Výstavba rodinného domu 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Lokalita je súčasťou územia ÚPN Z Horný Kramer 
 
Podnet do nového ÚPN 
- mail  
 

170 NM/63 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
Pč. 19278/1,2,3,4  
Zmena funkčného využitia z funkcie záhrady, záhradkárske 
a chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 
rodinný dom 
+ výstavba prístupovej cesty a inžinierskych sietí 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
 
Podnet do nového ÚPN  
- mail 

171 NM/64 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
p.č. 4476, 4477 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
49727/12-373047 z 6.9.2012 
 
Čiastočne podnet NM/21 

172 NM/65 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
p.č. 4410, 4428 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
50307/12-378521 z 10.9.2012 

172 NM/67 FO MČ Nové Mesto, k.ú.  Vinohrady 
p.č. 4579, Koziarka 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu poľnohospodárska výroba /kód 303 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 51975/12-400695 z 5.10.2012 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

173 NM/68 MČ MČ Nové Mesto, 
Uplatnili podnety na zmeny a doplnky v nasledovnom rozsahu : 
 
1.  k.ú.  Vinohrady. , Lok. Briežky – Roličky 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 
2. k. ú. Nové Mesto, lok. ul. Jurská 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 101, rozvojové 
územie kód F  
 
8. k.ú. Vinohrady, lok. Podkolibská 
zmena funkčného využitia funkcie technická vybavenosť pre 
vodné hospodárstvo /kód 601 na funkciu málopodlažná bytová 
zástavba /kód 102, rozvojové kód B 
 
9. k.ú. Nové mesto, lok. Račianska  
zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 
a priemyselná výroba kód / 301 na funkciu , rozvojové F  
 
19. k.ú. Nové mesto, lok. Rožňavská 
Zmena z funkcie energetika a telekomunikácie ako územie 
technickej vybavenosti /kód 602 na funkciu zmiešané územia 
obchodu a služieb výrobných  a nevýrobných /kód 502, 
rozvojové územia G 

Odpovedané listom hl.m  
399980/12 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
Detto podnet NM/39 
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
Lokalita čiastočne ako podnet NM/2 
 
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
Lokalita čiastočne ako podnet NM/19 
 
 
 
Podnet bol overený na zonálnej úrovni UŠ Račianska – Kukučínova – 
Jarošova  
Detto NM/4 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ ul. Vajnorská -  areály 
spoločnosti Towercom  
Detto NM/23 
 

174 NM/71 MC MČ Nové Mesto, 
 
5. k.ú. Vinohrady, lok. Stromová, Vlárska 
zmena funkčného využitia funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 101  
 

Odpovedané listom hl.m  
MAGS ORM 52008/12-399980 zo 14.11.2012          
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

175 NM/72 MC MČ Nové Mesto, 
 
6., 7.  k.ú. Vinohrady, lok. Jaskov rad, Stromová 
zmena funkčného využitia funkcie málopodlažná zástavba 
obytného územia na stabilizované územie   
 

Odpovedané listom hl.m  
MAGS ORM 52008/12-399980 zo 14.11.2012          
 
Bolo predmetom ZaD 02 RV/NM/22 

176 NM/74 MC MČ Nové Mesto, 
 
12.  k.ú. Nové mesto, lok. Hálkova, Letná 
zmena funkčného využitia funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 101 

Odpovedané listom hl.m  
MAGS ORM 52008/12-399980 zo 14.11.2012          
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
 

177 NM/77 MC MČ Nové Mesto, 
 
15  k.ú. Nové mesto, lok. Tomašíkova 
zmena funkčného využitia funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 101 

Odpovedané listom hl.m  
MAGS ORM 52008/12-399980 zo 14.11.2012          
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
 

178 NM/78 MC MČ Nové Mesto, 
 
16  k.ú. Nové mesto, lok. Vajnorská, Zátišie 
zmena funkčného využitia funkcie zmiešané územia obchodu 
a služieb výrobných  a nevýrobných /kód 502 na funkciu 
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti kód 501 

Odpovedané listom hl.m  
MAGS ORM 52008/12-399980 zo 14.11.2012          
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
 

179 NM/80 MC MČ Nové Mesto, 
 
20  k.ú. Nové mesto, lok. Pekná cesta 
zmena funkčného využitia funkcie les, ostatné lesné pozemky 
kód 1001 na funkciu vyhradená zeleň, kód 1120 
zámer krematórium, urnový háj 

Odpovedané listom hl.m  
MAGS ORM 52008/12-399980 zo 14.11.2012          
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
 

180 NM/81 MČ MČ Nové Mesto, 
 
21  k.ú. Nové mesto, lok. Jahodová 

Odpovedané listom hl.m  
MAGS ORM 52008/12-399980 zo 14.11.2012          
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

zmena funkčného využitia funkcie občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102, rozvojové E 

 
Potrebná stabilizácia plôch pre funkciu zdravotníctvo 

181 NM/82 MČ MČ Nové Mesto, 
 
22  k.ú. Nové mesto, lok. Železničná stanica Vinohrady, 
Pionierska 
Dopravné vybavenie,  
zmena preveriť opodstatnenosť preložky cesty II/502 
v nadväznosti na zámer nultého a vonkajšieho okruhu a 
prepojenie ul. pre Bielom kríži s Horskou mimoúrovňovou 
križovatkou pod žel. trať 

Odpovedané listom hl.m  
MAGS ORM 52008/12-399980 zo 14.11.2012          
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Potrebné overiť v rámci širších dopravných súvislostí 

182 NM/85 FO MČ Nové Mesto, k.ú. Nové mesto, lok. Ahoj Briežky, p.č. 4743 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Odpovedané listom hl.m  
54675/12-429529 z 9.11.2012  
 
 

183 RA/1 
 

MČ MČ RAČA, k. ú. Rača, ul. J. Hagaru, lokalita Za Meoptou  
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných /kód 502 na funkciu 
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /kód 501.  
Zmena funkčného využitia z funkcie lesoparky, parky a parkové 
úpravy /kód 1110 na funkciu zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti /kód 501. Požiadavka na stanovenie 
intenzity využitia. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 

184 RA/2 MČ MČ RAČA, k. ú. Rača, lokalita Za Slovenskou Grafiou 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných /kód 502 na funkciu 
viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 101. Požiadavka 
na stanovenie intenzity využitia. 
 

Podnet  overovaný na zonálnej úrovni  UŠ Dolná Pekná cesta  
Stanovisko k návrhu zadania UŠ 46287/12-333389 z 7.8.2012 
Stan. k čistopisu zadania 51861/12-399999 z 17.10.2012 
Detto RA/33 
 

185 RA/3 
 

MČ MČ RAČA, k. ú. Rača, ul. Na pasekách, ul. Východná, lokalita 
Hirty 
Plocha pre viacpodlažnú zástavbu obytného územia. Požiadavka 
na vyššiu intenzitu využitia územia.  

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ Rača Rendez 
Stanovisko k návrhu zadania UŠ 46288/12-333387 z 7.8.2012 
 
Stan. k čistopisu zadania 51866/12-399998 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 101. Požiadavka 
na zmenu intenzity využitia územia.  
 

z 17.10.2012 
 
Podnet RA/32, RA/6 
 

186 RA/4 
 

MČ MČ RAČA, k. ú. Rača, lokalita Východné 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celo-mestského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
distribučné centrá, sklady a stavebníctvo /kód 302. Požiadavka 
na nižšiu intenzitu využitia územia.  
Zmena funkčného využitia z funkcie  priemyselná výroba /kód 
301 na funkciu distribučné centrá, sklady a stavebníctvo /kód 
302. Požiadavka na nižšiu intenzitu využitia územia.  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska výroba 
/kód 303 na funkciu distribučné centrá, sklady a stavebníctvo 
/kód 302.  
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných /kód 502 na funkciu 
distribučné centrá, sklady a stavebníctvo /kód 302. Požiadavka 
na nižšiu intenzitu využitia územia.  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 

187 RA/5 
 

MČ 
PO 

MČ RAČA, k. ú. Rača, lokalita Ohnavy 
Plochy funkcie malopodlažná zástavba obytného územia /kód 
102. Požiadavka na vyššiu intenzitu využitia územia. 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
lokálneho významu /kód 202 na funkciu viacpodlažná zástavba 
obytného územia /kód 101. Požiadavka na stanovenie intenzity 
využitia. 
Zo zadania podnet na : 
Zmena funkčného využitia z funkcie malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102, občianska vybavenosť lokálneho 
významu /kód 202 z funkcie zmiešané územie výrobné 
a nevýrobné služby /kód 502, z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102. , viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 
101 rozvojové územie. 
 

Podnet overovaný na zonálnej úrovni  UŠ Ohňavy 
 
Stanovisko hl.m.  k návrhu zadania UŠ Ohňavy 54957/12-431123 
z 10.12.2012          

188 RA/6 MČ MČ RAČA, k. ú. Rača, lokalita Hirty – východ Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ Rača Rendez 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

 Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
lokálneho významu /kód 202 na funkciu viacpodlažná zástavba 
obytného územia /kód 101. Požiadavka na zmenu intenzity 
využitia územia. 
 

Stanovisko k návrhu zadania UŠ 46288/12-333387 z 7.8.2012 
Stan. k čistopisu zadania 51866/12-399998 z 17.10.2012 
 
Podnet RA/32, RA/3 
 

189 RA/7 
 

MČ MČ RAČA, k. ú. Rača, ul. Pri vinohradoch 
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešané územie bývania 
a občianskej vybavenosti /kód 501 na funkciu viacpodlažná 
zástavba obytného územia/kód 101.  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 

190 RA/8 
 

MČ 
PO 

MČ RAČA, k. ú. Rača, lokalita Táborky a Huštekle 
Plochy funkcie malopodlažná zástavba obytného územia /kód 
102. Požiadavka na zmenu intenzity využitia územia. 
Zmena funkčného využitia z funkcie viacpodlažná zástavba 
obytného územia /kód 101 na funkciu zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti/ kód 501.  
Zmena funkčného využitia z funkcie malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 na funkciu viacpodlažná zástavba 
obytného územia /kód 101. Požiadavka na zmenu intenzity 
využitia územia. 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosti 
celo-mestského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu  
viacpodlažná zástavba obytného územia/kód 101. Požiadavka na 
zmenu intenzity využitia územia. 
 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ Račany Rosso 
 
Stanovisko k návrhu zadania 44339/10-245813 z 19.7.2010 
Stanovisko hl m. k čistopisu zadania 59049/10-371452 z 14.04.2011 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57789/11-400147 z 26.1.2012 
 
stanovisko MAGS ORM 43518/12-311688 z 25.7.2012 
so zásadnými pripomienkami na dopracovanie 
predložené riešenie UŠ polyfunkčný súbor Račany Rosso, 1/2013 

191 RA/10 
 

PO MČ RAČA, k.. ú. Rača, ul. Potočná – Muhlgrund 
Zmena funkčného využitia územia severnej časti územia z 
funkcie záhrady, záhradkárske a chatové osady /kód 1203 na 
funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102. 
Stanovenie intenzity využitia územia. 
Zmena regulácie využitia južnej časti územia určeného pre 
funkčné využitie malopodlažná zástavba obytného územia. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Stanovisko k návrhu zadania 57018/10-35037 z 12.1.2011 
nesúhlasné 

192 RA/11 
 

MČ MČ RAČA – podnety z hľadiska dopravného riešenia 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
 
 

193 RA/12 FO MČ RAČA, k.. ú. Rača, lokalita Fongy Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

 Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

 
stanovisko hl.m. 42525/10-237088 z 9.6.2010 – nesúhlas 
(UK 22.6.2010) 
 

194 RA/13 FO 
 

MČ RAČA, k.. ú. Rača, lokalita Žabí majer 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územie výrobné 
a nevýrobné služby /kód 502, plochy zariadení MHD, plochy 
energetiky a telekomunikácií na funkciu záhrady, záhradkárske 
a chatové osady /kód 1203, požadujú s funkciou bývania. 
 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
návrh zadania UŠ Žabí majer  
stanovisko hl.m 41404/10/78087 z 29.6.2010 –nesúhlas 
(v UK 22.6.2010) 
stanovisko hl.m. MAGS ORM459691/10-289821 z 16.9.2010  
nový návrh zadania UŠ 
do KP 
stanovisko hl.m. k návrhu zadania 4140/10/361199 z 22.2.2011 – 
nesúhlas  
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
59408/11-398002 z 9.1.2012 
 

195 RA/14 FO 
 

MČ RAČA, k.. ú. Rača, lokalita p.č. 8704, 8706, 8707  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu záhrady, záhradkárske a chatové 
osady a lokality/ kód 1203 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Na podklade KP 
stanovisko hl.m 49652/10-286014 z 11.11.2010 –nesúhlas 
 

196 RA/15 PO 
 

MČ RAČA, k.. ú. Rača, lokalita nad kúpaliskom – Nová Hora 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet je  overovaný na zonálnej úrovni  UŠ Nová hora – Rača 
 
Na podklade  KP 
Stanovisko hl.m  38241/11-34597 z 20.4.2011- záporné stanovisko 
 

197 RA/17 PO MC RAČA, k.. ú. Rača, areál AB kozmetika 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502 na funkciu 
občianskej vybavenosť celomestského a nadmestského významu 
/kód 201 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 

198 RA/18 FO MC RAČA, k.. ú. Rača, Podkarpatská ul 
p.č. 5339/2,3, 5344/2, 5345/2, 5379/1, 12 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske 
a chatové osady /kód 1203 na funkciu  málopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 
 

Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
58927/11-408042 z 18.1.2012 

199 RA/19 FO MC RAČA, k.. ú. Rača, Nová hora –Popolná ul.   
p.č. 2405/2345 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske 
a chatové osady /kód 1203 na funkciu  málopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
56898/11-389920 z 23.11.2011 

200 RA/20 FO MC RAČA, k.. ú. Rača  
Lok. Záhumenice, Červené, Glanec, Kodnáre, Ruža 
pri ul. Pri vinohradoch, Lisovňa, Podbrezovská 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57332/11-395130 z 23.11.2011 
V lokalite podnet RA/25, RA/29, RA/31 

201 RA/21 FO MC RAČA, k.. ú. Rača  
Lok. Horné Šajby, ul. Na Pántoch 
Pč. 7329/9, 14,15,16,17,18, 
Zmena funkčného využitia z funkcie šport telovýchova a voľný 
čas/ kód 401 a krajinná zeleň / kód 1002 na funkciu  
málopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
55185/11-367897 z 26.10.2011 
Lokalita je súčasťou podnetu RA/22 

202 RA/22 FO MC RAČA, k.. ú. Rača  
Lok. Horné Šajby a Hirty 
Zmena funkčného využitia z funkcie šport telovýchova a voľný 
čas/ kód 401 na funkciu  zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti  /kód 501 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57677/11-399168 z 24.11.2011 
V lokalite je  podnet RA/21 
 

203 RA/23 FO MC RAČA, k.. ú. Rača  
Lok. Puštiaky,  
p.č.8808 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
58130/11-399166 z 9.1.2012  
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nie 
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 Obsah podnetu Analýza 
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územia /kód 102 
 

 

204 RA/24 FO MC RAČA, k.. ú. Rača,  
Lok. Kamilkova ulica 
p.č.8170/2, 3  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57823/11-399937 z 29.11.2011 

205 RA/25 FO MC RAČA, k.. ú. Rača, Podbrezovská ul.,  ul., Kamilková ul. 
Pč. 2775/37, 24, 25, 43, 27, 29, 18, 66, 70, 69, 65, 71, 64, 68, ... 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57786/11-400125z 16.1.2012 
Lokalita je súčasťou podnetu RA/20 
 

206 RA/26 FO MC RAČA, k.. ú. Rača,  
Lok. Kadnárovou ul., Vtáčikovou ul., Alstrova ul. 
Pč. 1683/26, 47, 48, 50, 137,  
1007/124, 126,  
1683/72, 73, 59, 46, 122, 121 
Zmena funkčného využitia z funkcie málopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 na funkciu  viac-podlažná bytová 
zástavby / kód 101 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57782/11-400130 z 13.1.2012 
 
V ZaD 02 -C 102 

207 RA/27 FO MC RAČA, k.. ú. Rača,  
Lok. Nový záhon 
Zmena funkčného využitia z funkcie ochranná a izolačná zeleň 
/kód 1130 a mimoúrovňová križovatka na funkciu  
málopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57943/11-400731 z 25.1.2012 

208 RA/28 PO MC RAČA, k.. ú. Rača,  
Lok. Vtáčikova cesta 
p.č.  8918 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57920/11-400660 z 18.1.2012 
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podnetu 

Pod-
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

209 RA/29 MČ MC RAČA, k.. ú. Rača  
zaslala metodické pripomienky a pripomienky k zabezpečeniu 
územnoplánovacích podkladov v rámci celého územia mesta 
zaslala zoznam územnoplánovacích podkladov, 
územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích 
podkladov na úrovni zón, ktoré sa nachádzajú na jej území 
 
zaslala podnety občanov v lokalitách  
Záhumenice, Glanec, Červené, Kodnáre a Ruža 
 
zaslala podnety občana v lokalite Horné Šajby a Hirty, 
 
 

Podnet do nového UPN  
 
 
Odpovedané listom hl. m. 
49692/11/380721  40894/11/7/402464    z 29.03.2012 
 
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Detto ako podnet RA/20  
 
Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Detto ako podnet RA/22 
Lokalita je súčasťou podnetu RA/20 
 

210 RA/30 FO MC RAČA, k.. ú. Rača,  
Lok. Vin Vin, pri  ul. Sadmelijská a Kubačova  
p.č.  8918 
Zmena funkčného využitia z funkcie priemyselná výroba /kód 
301 na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 
102, regulačný kód E a D 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
- mail 
 
Lokalita bola súčasťou ZaD 02  
RV/RA/10 zmena z funkcie priemyselná výroba /kód 301 na funkciu 
viacpodlažná zástavba obytného územia/kód 101 reg. kód G a na 
funkciu zmiešané územia bývynia a občianskej vybavenosti /kód 501 
reg. kód G  - na podklade UŠ Vin – Vin Rača 
 

211 RA/31 FO MC RAČA, k.. ú. Rača  
Lok. Záhumenice, Červené, Glanec, Kodnáre, Ruža 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
57331/11-395133 z 32.11.2011 
 
Lokalita je súčasťou podnetu RA/20 
 

212 RA/33 FO MC RAČA, k.. ú. Rača  
Lok. Rača Dolná Pekná 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územie obchod 
výrobné a nevýrobné služby kód 502 na funkciu viacpodlažná 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ Rača Dolná Pekná 
Stanovisko k návrhu zadania UŠ 46287/12-333389 z 7.8.2012 
Stan. k čistopisu zadania 51861/12-399999 z 17.10.2012 
 



 
Podnety                                                                                                                                                                                                                                                                                        jún 2013 

Tabuľka 4. 
Ostatné evidované podnety  

 

           
 Oddelenie územného rozvoja mesta – referát obstarávania ÚPD a ÚPP 55

Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

zástavba obytného územia /kód 101 
 

Detto RA/2 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
 

213 RA/34 FO MC RAČA, k.. ú. Rača  
Lok. Nový záhon 
Podnet na vypustenie mimoúrovňovej križovatky vonkajší 
dopravný polokruh – predĺženie Galvaniho a Bojnická 
a Račanskou ul. cez ul Nový záhon  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
40441/12-166680 z 20.7.2012 
 

214 RA/36 MČ MC RAČA, k.. ú. Rača  
Zmena trasovania vonkajšieho dopravného polokruhu z polohy 
Žabí majer – Záhon do polohy Žabí majer Pekná cesta 
s návrhom prepojenia na Račiansku ul. pod terénom , bez 
prepojenia do Lamača 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Odpovedané listom hl.m  
417541/12-398107  
 

215 RA/38 FO MC RAČA, k.. ú. Rača  
Lok. Žabí majer, pri jazere Kalná 
 
Zmena funkčného využitia z funkcie 
Ostatná ochranná a izolačná zeleň /kód 1130 na funkciu  
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti / kód 501 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Odpovedané listom hl.m  
51957/12-400768  
z 10.10.2012- nepodporuje 

216 RA/39 FO MC RAČA, k.. ú. Rača  
p.č. 8171/5 lok. Kamilkova 
 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Odpovedané listom hl.m  
51957/12- 437296  
Z 22.11.2012 
 

217 VA/1 
 

MČ MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory, lokalita Nemecká dolina (južná 
časť) 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
lokálneho významu / kód 202 na funkciu málopodlažná zástavba 
obytného územia / kód 102. Požaduje sa stanoviť reguláciu 
intenzity využitia. 
 
 

Podnet je  overovaný na zonálnej úrovni  UŠ Nemecká dolina  
 
 
stanovisko hl. m. k návrhu zadania 58914/09-353730 z 15.02.2010 
stanovisko k UŠ 34903/11/2011 z 14.4.2011 
stanovisko k novému návrhu zadania UŠ 53611/12-416373 z 30.1.2013 
súčasť riešenia je aj VA/2 
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 
 

218 VA/2 
 

MČ MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory, lokalita Podháj 
Zmena funkčného využitia funkcie plochy pre ornú pôdu/ kód 
1205 na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia / kód 
102. Požaduje sa stanoviť reguláciu intenzity využitia. 
 

 
Lokalita je súčasťou riešeného územia UŠ Nemecká dolina -nová 
Časť VA/1 
 

219 VA/3 
 

MČ 
 

MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory, územie medzi Pod hájom 
a Rybničnou ulicou 
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy pre ornú pôdu / kód 
1205 na malopodlažnú zástavbu obytného územia / kód 102. 
Požaduje sa stanoviť reguláciu intenzity využitia. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
 

220 VA/4 
 

MČ MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory, lokalita Vajnorské jazerá 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celo-mestského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
šport, rekreácia, voľný čas / kód 401. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
 

221 VA/5 
 

MČ MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory, lokalita tesne nad Cepitom 
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy  pre ornú pôdu / kód 
1205 na občianska vybavenosť celo-mestského a nadmestského 
významu /kód 201. Požaduje sa stanoviť intenzitu využitia 
územia. 
 

Podnet je v rámci riešenia UŠ Z 
overovaný na zonálnej úrovni UŠ Vajnory – Štrkové 
 
stanovisko k návrhu  zadania UŠ  48053/10-245813 z 27.9.2010 
stanovisko k čistopisu zadania Uš 7.1.2013 – 55471/12/435624 
(spracovateľ APROX s.r.o.) 
 Lokalita je súčasťou podnetu VA/13 
 

222 VA/6 
 

MČ  
FO 
PO 

MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory, lokalita pod Cepitom – Rybničná   
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy pre  ornú pôdu / kód 
1205 na občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu /kód 201. Požaduje sa stanoviť intenzitu využitia 
územia. 
V zmysle UŠ intenzita využitia kód C a kód D 
MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory, pri Cepite 
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy pre ornú pôdu / kód 
1205 na občianska vybavenosť celo-mestského a nadmestského 
významu /kód 201. Požaduje sa stanoviť intenzitu využitia 
územia. 
 

Podnet je overený na zonálnej úrovni:  
UŠ Vajnory – Komplex občianskej vybavenosti Rybničná 
(spracovateľ MARKROP)  
 
stanovisko hl. m. k návrhu zadania UŠ 56036/09-333309 z 02.02.2010 
stanovisko hl. m. k UŠ 43268/10-241771 z 18.8.2010  
stanovisko hl.m. k čistopisu UŠ 40266/11-56106 z 22.7.2011 
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223 VA/9 
 

MČ MČ VAJNORY, k, ú. Vajnory, pri Rybničnej  
Zmena funkčného využitia z funkcie šport, telovýchova,, voľný 
čas / kód  401  na funkciu občiansku vybavenosť celomestského 
a nad-mestského významu/ kód 201. Požiadavka stanoviť 
reguláciu na podklade UŠ Staré letisko. 
 
MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory, Pri kasárňach 
Zmena funkčného využitia z funkcie šport, telovýchova, voľný 
čas / kód  401 X na málopodlažnú zástavbu obytného územia / 
kód 102. Požaduje sa stanoviť intenzitu využitia územia. 
Požiadavka stanoviť reguláciu na podklade UŠ Staré letisko so 
zohľadnením výsledkov prerokovania. 

Podnet bol  overený na zonálnej úrovni UŠ Staré letisko – Vajnory 
 
stanovisko hl. m. k návrhu zadania UŠ 06/11488/ 21326 z 23.5.2006 
stanovisko hl.m. 19832/08-3766 z 15.5.08 
stanovisko hl.m. k doplnku UŠ 45246/08-299211 z 17.10.2008 
čistopis UŠ 2009 
stanovisko hl.m. – lokality neboli odsúhlasené na zmenu v návrhu ZaD 
02 
 

224 VA/10 
 

MČ MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory, za ČS Jurki 
Plochy pre funkciu občianska vybavenosť celomestského a nad-
mestského významu/ kód 201 Požaduje sa zmena intenzity 
využitia územia. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 

225 VA/11 
 

MČ MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory, Uhliská 
Zmena funkčného využitia z funkcie málopodlažná zástavba 
obytného územia / kód 102 na funkciu občianska vybavenosť 
lokálneho významu/kód 202 (polovica územia bližšie ku 
komunikácii). 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
ÚPN Z Šuty  
Stanovisko k návrhu zadania  
Stanovisko ku konceptu UPN Z 58388/11-403768 
Zo dňa 26.03.2012 
 
 

226 VA/13 PO 
 

MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory, lokalita Štrkové  
Zmena funkčného využitia z funkcie plochy pre ornú pôdu /kód 
1205 a rekreácia v prírodnom prostredí  /kód 1003 na funkciu  
málopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 
a rekreácia v prírodnom prostredí  /kód 1003 
variant 2. - na funkciu  málopodlažná zástavba obytného územia 
/kód 102 
a šport telovýchova voľný čas  /kód 401, rekreácia v prírodnom 
prostredí  /kód 1003 a ochranná a izolačná zeleň kód 1130 
 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ Vajnory – Štrkové 
 
stanovisko k návrhu  zadania UŠ  48053/10-245813 z 27.9.2010 
stanovisko k čistopisu zadania Uš 7.1.2013 – 55471/12/435624 
(spracovateľ APROX s.r.o.) 
 
 V lokalite je podnet VA/5 

227 VA/14 FO MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory,  
Podnet na dopravné stavby: 
Predĺženie Galvaniho cez Bojnickú na Žabí majer s napojením 
na Černockého popod žel. nadjazd na Račiansku 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni 
 
Podnet do nového ÚPN  
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

 
Zriaďovacie nádražie vo Vajnoroch v blízkosti Bojnickej 
Výstavba tunela pod Malými Karpatami – veľký vonkajší okruh 
predĺžením ul. na Pántoch s napojením na Bojnícku 
Predĺženie Bojníckej na Kvetoslavovo 
Napojenie Ružinovskej na novo vytvorenú Galvaniho do 
Kvetoslevova  
 

Odpovedané listom hl.m  
58343/11-402631 z 23.1.2012 

228 VA/15 PO MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory, lokalita Rača – Vajnory 
Podnet na električkovú trať Rača Vajnory Zlaté piesky 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni 
Stanovisko hl.m.  38299/11-21281 
 

229 VA/16 MČ  MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory,  
- zaslala metodické pripomienky k tvorbe nového ÚPN pre 
územie MČ aj pre územie celého mesta 
- informovala o zabezpečení spracovania územných plánov zón 
ÚPN Z Šuty a ÚPN Z centrum a zaslala spracované rozbory 
a prieskumy pre tieto zóny ako podklad pre spracovanie nového 
ÚPN 
- žiada zohľadniť dopravné stavby: Východný obchvat Vajnor, 
diaľnicu D4 vo variante 7b a zachovanie územnej rezervy pri 
Rybničnej ulici vzhľadom na možné trasovanie električkovej 
trate (v zmysle dopravnej štúdie Električková trať DPB, a. s. 
Rača – Vajnory – Zlaté piesky, spracovateľ REMING Consult, 
a. s.) 
- žiada zohľadniť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
MČ Bratislava – Vajnory 
 
- informovala o zabezpečení spracovania UŠ zóny Nemecká 
dolina, ktorá by mala po kladnom prerokovaní slúžiť ako 
podklad pre zmeny a doplnky ÚPN; jedná sa o návrh zmeny 
trasovania Severného obchvatu Vajnor a čiastočnú redukciu 
občianskej vybavenosti lokálneho významu v lokalite Nemecká 
dolina 
 
- upozornila na prerokovanú UŠ zóny Komplex občianskej 
vybavenosti, apríl 2011, ktorá má slúžiť ako podklad pre zmeny 
a doplnky ÚPN a bola hlavnému mestu zaslaná aj s uznesením 

Podnet do nového ÚPN  
 
Odpovedané listom hl. m. 
49692/11/26/352179        z 29.03.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Detto ako podnet VA/1  
Podnet do nového UPN  
 
 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Detto ako podnet VA/6 
Podnet do nového UPN  
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

MZ 
 
- informovala o zabezpečení obstarania materiálu Urbanisticko-
historický výskum a návrh zásad a obnovy a prezentácie 
pamiatkových hodnôt územia, Vajnory – pamiatková zóna, ktorý 
je t. č. zaslaný na posúdenie Krajskému pamiatkovému úradu 
Bratislava, po jeho doplnení v zmysle pripomienok bude slúžiť 
ako podklad pre vydanie zásad ochrany pamiatkového územia 
a tento bude následne zaslaný hl. mestu a MČ ho žiada 
zapracovať do nového ÚPN 
 
-z hľadiska protipovodňovej ochra-ny žiada použiť ako podklad 
štúdiu Možnosti odvedenia prívalových dažďových vôd 
z územia Čierna voda, spracovateľ RNDr. Stanislav Klaučo 
a spol. SKOV, s. r. o. 
 
-žiada aby regulačný výkres ÚPN bol spracovaný aj na podklade 
katastrálnej mapy  
 

 
 
Podnet do nového UPN  
 
 
 
 
 
 
 
Podnet do nového UPN  
 
 
 
 
Podnet do nového UPN 
 
 

230 VA/18 MČ  MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory 
Doplniť cyklistický chodník pozdĺž ul. Východný a Príjazdová  
 
 

Podnet je overovaný 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl. m. 
42306/12-271008 z 13.7.2012 
 

231 VA/21 MČ  MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory 
Lokalita Šinkovské 
Zmenšiť plochu 202  
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
lokálneho významu /kód 202 na funkciu málopodlažná zástavba 
obytného územia  / kód 102  
 

Podnet nebol overovaný 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl. m. 
42306/12-271008 z 13.7.2012 

232 VA/22 PO MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory 
Lokalita Rybničná  
k.u. 2159/2, 2159/3, 2166/1, 2166/20, 2156/29 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomestského  významu /kód 201 – na funkciu viacpodlažná 
zástavba obytného územia  / kód 101  
- zvýšiť podiel bývania na 80-90%  

Podnet nebol overovaný 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl. m. 
49739/12-373039 



 
Podnety                                                                                                                                                                                                                                                                                        jún 2013 

Tabuľka 4. 
Ostatné evidované podnety  

 

           
 Oddelenie územného rozvoja mesta – referát obstarávania ÚPD a ÚPP 60

Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

233 VA/23 MČ  MČ VAJNORY, k. ú. Vajnory 
Lokalita Tuhovské  
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomests-kého a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
zmiešané územia obchodu, výrobných a nevýrobných služieb 
kód 502   
 

Podnet nebol overovaný 
 
Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl. m. 
42306/12-271008 z 13.7.2012 

234 KV/1 
 

MČ MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves, ul. Hlaváčikova 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomests-kého a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
šport, telovýchova a voľný čas /kód 401. Požadovaná regulácia 
rozvojové územie.  
Zmena funkčného využitia z funkcie   zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti /kód 501 na funkciu šport, telovýchova 
a voľný čas /kód 401 Požadovaná regulácia rozvojové územie.  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
 
 
 
 
Obstarávaný je ÚPN Z Dlhé diely 4-5. Územie je súčasťou riešeného 
územia UPN Z. 
 
stanovisko hl. m. k návrhu zadania ÚPN Z 44296/10-247001 
z 17.06.2010 
( spracovateľ BABS) 
 
Lokalita je súčasťou podnetu KV/26, KV/27, KV/28 
Časť KV/37, KV/38 
 

235 KV/2 
 

MČ MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves, ul. Hany Meličkovej, 
ul. Janotova, svah medzi ulicami 
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti /kód 501 na funkciu ochranná 
a izolačná zeleň /kód 1130 alebo na funkciu sady, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy /kód 1110. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Obstarávaný je  ÚPN-Z Janotova – H. Meličkovej. Územie je  identické 
s riešeným územím ÚPN Z  
stanovisko hl.m. k návrhu zadania ÚPN-Z, 44451/10-249593 
z 17.06.2010 
( spracovateľ BABS) 
Detto lokalita KV/36 
 

236 KV/3 
 

MČ MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves, lokalita Dlhé diely 
polyfunkčné centrum 
Zmena funkčného využitia z funkcie   viacpodlažná zástavba 
obytného územia kód 101 na funkciu sady, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy /kód 1110. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Vydané ZS 
-Polyfunkčný bytový dom (Zelina) 20724/08/72017 
-Rodinné domy Dlhé diely  (A plan) 56355/08/369564 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

237 KV/4 
 

PO MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves, lokalita Karloveská 
zátoka (Karloveské rameno) 
Zmena funkčného využitia z funkcie   šport, telovýchova 
a voľný čas /kód 401 na funkciu zodpovedajúcu pre výstavbu 
polyfunkčných objektov s prevažujúcou funkciou bývania. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Vydané  súhlasné ZS  
-Ubytovacie zariadenie športu..(Šujan Štasel) 32235/10/45681 
z 13.4.2010  
 
V lokalite je podnet  KV/21 
Čiastočne  súčasť lokality KV/22 
Na podklade protestu prokurátora zrušené ZS – 58044/09-349340, 
32235/10-46681 z 13.4.2010  
V lokalite začaté obstarávanie ÚPN Z Karloveská zátoka  
Stanovisko k oznámeniu 32449/12/3630 z 8.2.2012 
 

238 KV/5 
 

PO MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves, Lamačská cesta, Stará 
Dúbravská cesta 
Územie určené funkciu  občianska vybavenosť celomestského 
a nad-mestského významu /kód 201. Zmena intenzity využitia 
územia pre umožnenie štrukturálnej a funkčnej prestavby 
územia.  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
V území je evidovaný podnet KV/24 
 
Polyfunkč. Budova Westend Square Lamačská cesta – 
UR 2007/1215-468/3/Le/Sa z 26.4.2007 
SP 2007/8710/SP/Ja/Va 19.12.2007 
Polyfunkč. Budova Westend Square Dúbravská cesta UR 
2008/8232/44861/UR/Nov 21.11.2008 
 

239 KV/6 
 

PO MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves, lokalita Habánsky 
mlyn 
Zmena funkčného využitia z funkcie   zmiešané územia obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných /kód 502,  občianska 
vybavenosť celomests-kého a nadmestského významu /kód 201 
a  vyhradená zeleň /kód 1120  na funkciu viacpodlažná zástavba 
obytného územia /kód 101 a na funkciu občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu /kód 201. 
Zmena územnej rezervy na trasovanie vodovodu a prečerpá-
vaciu stanicu vody. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  

240 KV/8 PO MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves, lokalita p.č. 
2704/4,5,6,7,8,9, 2705/2, 2717/2 Strelnica 
Zmena funkčného využitia z funkcie  ochranná izolačná zeleň 
kód 1130 na funkciu občianska vybavenosť mestského 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Stanovisko hl.m. 52866/10-311491 z 09.11.2010 
nesúhlas na podklade UK 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

a celomestského význa-mu / kód 201  
 

 

241 KV/10 FO MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves, lokalita ZO SZZ 4-17,  
p.č. 2920/32,33, 2870/2  
Návrh vyňatie komunikácie z funkčnej plochy občianska 
vybavenosť celomestského a nad-mestského významu / kód 201   
 

Lokalita je súčasťou územia riešeného v UŠ Staré grunty severozápad 
 
Stanovisko hl.m. 45038/11-267819 z 13.6.2011  
V UŠ potvrdené komunikačné prepojenie pre obsluhu územia 

242 KV/11 FO MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves, lokalita Sitina,  parc. č. 
2840/4 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske a 
 chatové osady /kód 1203 funkciu málo-podlažná zástavba 
obytného územia / kód 102 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
55238/11-368296 z 10.01.2012 
 

243 KV/12 FO MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves, p.č. 176/85  
Zmena funkčného využitia z funkcie   parky, sadovnícke, 
lesoparkové úpravy/ kód 1100 na funkciu málopodlažná 
zástavba obytného územia / kód 102, alebo na funkciu občianska 
vybavenosť mestského a celomestského významu/ kód 201, 
prípadne inú   
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
55263/11-368535 a 56196/11-377456 z 13.01.2012 

244 KV/13 FO MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves, p.č. 2450/47, 2450/110, 
2450/43, 2450/52  
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
mestského a celomestského významu / kód 201 na funkciu 
málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m  
55267/11-368534 a 56197/11-377457 z 13.01.2012 

245 KV/14 FO MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves, p.č. 2794/2, 2794/3  
Zmena funkčného využitia z funkcie  vyhradená zeleň  /kód 
1120 na funkciu zmiešané  územia bývania a občianskej 
vybavenosti  / kód 501 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni 
 
Odpovedané listom hl.m 
55718/11-377722 z 17.01.2012 
 

246 KV/15 FO MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves, Líščie údolie, pč. 853, 
854/1, 854/2 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
mestského a celomestského významu/ kód 201 na funkciu 
málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
54381/11-362110 a 54740/11-364282 z 24.11.2011 
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podnetu 

Pod-
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

247 KV/16 FO MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves, križovatka Molecova – 
Karloveská 
Žiadosť o vypustenie mimoúrov-ňovej križovatky 
ponechanie križovatky Molecova – Karloveská ul. ako úrovňová 
ponechanie ul. Svrčia a Líčšie údolie ako miestnej obslužnej 
komunikácie 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
57701/11-398796 z 30.1.2012 

248 KV/17 FO MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves, Líščie údolie – Karloveská, 
Svrčia 
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešaného územia 
bývania a občianskej vybavenosti /kód 501 na  funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102 a na funkciu 
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/ kód 1110, vypustenie 
požiadavky na ÚPD Z 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
57699/11-398777 z 30.1.2012 
V lokalite podnet KV/7 
Detto KV/30 – len zeleň 

249 KV/19 PO MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves, p.č. 1421/1, 1422/1, 
1426/2, 198, 199, 201, 268, 476, 267, 304, 475, 477, 483, 478, 
200, 1421/2, 1422/2, 14, 1109/1, 2, 1108/1,2,4, 1427, 
1425/1,2,3, 1107 
Územie funkčného využitia málopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102  
Zmena intenzity využitia územia z  regulačného kódu C na kód 
D 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
57799/11-400418 z z 30.1.2012 
 
UPN Z Dlhé diely 6 – stanovisko k zadaniu 

250 KV/20 FO MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves,  
Lok. Litovská ul. 
p.č. 3001, 3002, 3016/3 
Zmena funkčného využitia z funkcie ochranná a izolačná zeleň / 
kód 1130   na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia 
na / kód 102  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
58229/11- 404541 z 30.1.2012 

251 KV/21 PO MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves,  
Lok. Karloveské rameno III. 
p.č. 3110/13,14,15, 3111/5 
a medzi Botanickou záhradou a vodnou plochou ramena Dunaja  
Požiadavka do rekreačného priestoru premietnuť investičný 
zámer – ubytovacie zariadenie pre športovcov  v zmysle 
záväzného stanoviska hl.m.  
Návrh na širší priestor pre rozvoj športovo rekreačných aktivít  

Podnet - priemet ZS 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
5795811-401063 z 30.1.2012 
 
Lokalita je čiastočne  súčasť lokality KV/4, KV/22 
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Vydané  súhlasné ZS  
-Ubytovacie zariadenie športu..(Šujan Štasel) 32235/10/45681 z 
13.4.2010-  
Na podklade protestu prokurátora zrušené ZS – 58044/09-349340, 
32235/10-46681 z 13.4.2010  
V lokalite začaté obstarávanie ÚPN Z Karloveská zátoka  
Stanovisko k oznámeniu 32449/12/3630 z 8.2.2012  
 

252 KV/22 PO MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves 
Lokalita Karloveská zátoka, Karloveské rameno  
Riešiť ako  športové plochy  

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
56931/11-388530 z 24.1.2012 
 
V lokalite je podnet KV/4, KV/21 
 
Zámer je v súlade s UPN mesta 
V lokalite začaté obstarávanie ÚPN Z Karloveská zátoka  
Stanovisko k oznámeniu 32449/12/3630 z 8.2.2012 
 

253 KV/23 FO MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves,  
Lok. medzi ul. Líščie údolie a Staré grunty 
Zmena funkčného využitia z funkcie  málopodlažná zástavba 
obytného územia  / kód 102 a záhrady, záhradkárske a chatové 
osady /kód 1203 na funkciu málopodlažná zástavba obytného 
územia  / kód 102  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni 
Lokalita je súčasťou územia riešeného v UŠ Staré Grunty – Líščie 
údolie (2004), ktorá bola podkladom pre UPN hl.m. a stabilizovala 
zeleň ako predel medzi RD a bytovou zástavbou rozvojovou 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
57978/11-401151 z 30.1.2012 
57980/11-401150 z 30.1.2012 
57976/11-401154 z 30.1.2012  
57975/11-401157 z 30.1.2012 
 

254 KV/24 PO MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves,  
Lok. Medzi Starou Dúbravskou cestou a Lamačskou cestou 
p.č. 2626, 2627/1,2,3,4,5,10, 627/11, 2620/15, 16, 2621/3, 2622, 
2623, 2624, 2625/9, 10, 2630/1, 13 
požiadavka na mestské polyfunkčné prostredie v zmysle 
územného rozhodnutia 
/administratíva, obchod., služby/ 

Podnet priemet UR 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
57970/11-401054  z 30.1.2012 
 
Územie je súčasťou podnetu KV/5 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

255 KV/25 MČ MČ Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves,  
zaslala metodické pripomienky ako k celému územiu mesta tak 
i k územiu MČ Karlova Ves 
požaduje aby pri spracovaní nového ÚPN boli využité aj 
v súčasnosti spracovávané územnoplánovacie dokumentácie na 
úrovni zón (pre ktoré boli spracované a prerokované návrhy 
zadaní) 
- ÚPN Z Dlhé Diely 4-5  
- ÚPN Z Dlhé Diely 6 – východ 
- ÚPN Z Dlhé Diely – Janotova – Hany Meličkovej 
- ÚPN Z Dlhé Diely – Majerníkova – severná časť  
žiada lokalitu Kráľova hora vyhradiť pre rozvoj rekreačno-
zotavovacích a oddychových plôch v krajinnom, resp. 
v prírodnom prostredí 
  

Podnet do nového UPN 
 
 
Odpovedané listom hl. m. 
49692/11/57/395883       z 29.03.2012 
 
 
 
 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ MČ Devín 
Detto ako podnet DE/1  a DE/3 
 

256 KV/26 FO MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves, Dlhé diely 4-5, pred 
Hlaváčikovou 17-33 
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti/kód 501 regulačný kód G na plochy 
zelene, bez možnosti zástavby  
(na funkciu parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/ kód 1110) 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Lokalita detto ako časť KV/1 
Obstarávaný je ÚPN Z  Dlhé diely 4-5. Územie je súčasťou riešeného 
územia UPN Z. 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
54958/11-368290 z 30.1.2012 
Lokalita detto KV/37 
čiastočne KV/1 
 

257 KV/27 FO MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves, Dlhé diely 4-6,  
Hlaváčikova ul. 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 regulačný 
kód F na plochy zelene (na funkciu parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy kód 1110) 
resp.  
na funkciu šport, telovýchova a voľný čas /kód 401. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Lokalita detto ako časť KV/1 
 
Obstarávaný je ÚPN Z  Dlhé diely 4-5. Územie je súčasťou riešeného 
územia UPN Z. 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
54958/11-368290 z 30.1.2012,  
Lokalita detto KV/38 čiastočne KV/1 
 

258 KV/28 FO MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves, Dlhé diely 4-5, Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

Hlaváčikova ul. 
Zmena funkčného využitia z funkcie  málopodlažná zástavba 
obytného územia 102 regulačný kód C na plochy rodinných 
domov v súčasnej dopravnej  kapacite bez možnosti výstavby 
bytovej výstavby a výstavby typu nákupné centrá, kongresové 
hotely, administratívne budovy 

Lokalita detto ako časť KV/1 
 
Obstarávaný je ÚPN Z  Dlhé diely 4-5. Územie je súčasťou riešeného 
územia UPN Z. 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
54958/11-368290 z 30.1.2012 
 

259 KV/29 FO MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Líščie údolie Svrčia – 
Botanická ul 
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešané územie bývania 
a občianskej vybavenosti kód 501 na funkciu málopodlažná 
zástavba obytného územia 102 stabilizované územie 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
46043/12-337298 z 16.7.2012 
 

MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves  
 
lokalita Kraloveská ul., Svrčia 
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešané územie bývania 
a občianskej vybavenosti / kód 501 na funkciu ochranná 
a izolačná zeleň/ kód 1130. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399370 
 
Detto KV7, KV/17 
 

260 KV/30 MČ 

k. ú. Devín, lokalita Kráľova hora 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu/ kód 201 na funkciu  
rekreácia v prírodnom prostredí/ kód 1003  
 

Detto DE/3 

261 KV/31 MČ MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves 
lokalita Staré grunty severovýchod 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu/ kód 201 rozvojové I 
na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia 102  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399370 
 
Súčasná regulácia v lokalite bola stanovená v ZaD 02 na podklade 
overenia UŠ zóny Staré Grunty severovýchod (KR/KV/3, RV/KV/2) 
 

262 KV/32 MČ MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves 
lokalita Mlynská dolina habánsky mlyn 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

celomest-ského a nadmestského významu/ kód 201 rozvojové J 
na funkciu občianska vybavenosť celomest-ského a 
nadmestského významu/ kód 201 rozvojové F 
 

399370 
Súčasná regulácia v lokalite bola stanovená v ZaD 02 na podklade 
overenia UŠ zóny Hahánsky mlyn (KR/KV/1, RV/KV/3) 
 

263 KV/33 MČ MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves 
lokalita južne od Molecovej ul. bývalý areál BVS 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu/ kód 201 rozvojové E 
na funkciu šport, telovýchova, voľný čas / kód 401 rozvojové X 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399370 
 
Súčasná regulácia v lokalite bola stanovaná v ZaD 02 na podklade 
overenia UŠ zóny Aquario (KR/KV/10, RV/KV/12) 
 

264 KV/34 MČ MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves 
lokalita Kuklovská – otočka MHD 
Zmena funkčného využitia z funkcie  viacpodlažná zástavba 
obytného územia /kód 101 na funkciu málopodlažná zástavba 
obytného územia 102  
 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399370 
 
Súčasná regulácia v lokalite bola stanovená v ZaD 02 ako potvrdenie 
existujúceho stavu (KR/KV/6, RV/KV/7) 
 

265 KV/35 MČ MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves 
lokalita Staré grunty Líščie údolie 
Zmena funkčného využitia z funkcie  málopodlažná zástavba 
obytného územia 102 rozvojové C na funkciu málopodlažná 
zástavba obytného územia 102 rozvojové A 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399370 
 
Súčasná regulácia v lokalite bola stanovená v ZaD 02 na podklade 
overenia UŠ zóny Líščie údolie (RV/KV/1) 
 

266 KV/38 MČ MČ KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves  
lokalita Hlaváčikova juh 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu/ kód 201 rozvojové F 
na funkciu parky sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110   
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Odpovedané listom hl.m 
399370 
 
Obstarávaný je ÚPN Z Dlhé diely 4-5. Územie je súčasťou riešeného 
územia UPN Z. 
stanovisko hl. m. k návrhu zadania ÚPN Z 44296/10-247001 
z 17.06.2010 
( spracovateľ BABS) 
Lokalita je súčasťou podnetu KV/27, KV/1 
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nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

267 KV/40 
 
 
 
 
 
 

MC 
Du 

Zaslali podnety do zmien a doplnkov resp. nového ÚPN  
Jednotlivé lokality: 
15  lokalita záhrady medzi Sitinou a Imetom 
k.ú Karlova Ves 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske a 
chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 rozvojové územie kód C  

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
 
Lokalita detto DU/32 

268 DU/2 
 
 
 
 

MČ MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, lokalita Dúbravka centrum  
Územie určené na funkciu  zmiešané územia bývania a 
občianskej vybavenosti /kód 501. Požadovaná zmena indexu 
zastavanosti, indexu podlažnej plochy a indexu zelene. 
Požadovaný osobitný režim pre centrum Dúbravky. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
 
 
 

269 DU/3 
 

MČ MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, lokalita južne od 
Harmincovej ulice 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
zmiešané územia bývania a občianskej /kód 501.  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 

270 DU/5 
 
 

FO MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, lokalita p.č. 3788,  3792 nad 
Tavarikovou osadou 
Zmena funkčného využitia z funkcie  les, ostatné lesné 
pozemky/ kód 1001 na funkciu záhrady, záhradkárske a chatové 
osady a lokality/ kód 1203  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Na podklade UK 
Stanovisko 37714/10-34048 z 8.11.2010 – nesúhlas 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
58039/11-401180 z 30.1.2012 
 

271 DU/6 
 
 

FO MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, lokalita p.č. 3697/1, 3697/2 
Strmý bok 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske 
a chatové osady /kód 1203 a funkcie parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy /kód 1110 na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102 
 
Zmena funkčného využitia z funkcie   parky, sadovnícke 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Na podklade  UK 
Stanovisko hl.m. 45104/11-269051 z 15.6.2011 – nesúhlas  
 
Stanovisko hl. m. 57597/11-399295 z 29.11.2011 na sťažnosť  
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
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podnetu 

Pod-
net 
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

a lesoparkové úpravy /kód 1110 na funkciu  záhrady, 
záhradkárske a chatové osady /kód 1203 
 

57537/11/1-399259 z 30.1.2012 

272 DU/7 
 
 

FO MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, lokalita Rosnička – tepláreň 
Polianky p.č. 2447/1, 2445, 2444, 2429, 2427 
Zmena funkčného využitia z funkcie  ochranná izolačná zeleň / 
kód 1130 na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia 
/kód 102, šport, telovýchova, voľný čas / kód 401 
 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
55274/11-368507 z 16.1.2012 

273 DU/8 
 
 

FO MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, lokalita  Strmý bok 
Zmena funkčného využitia z funkcie  les, ostatný lesný fond/ 
kód 1001 na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia / 
kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
55285/11-368537 z 16.1.2012 
 

274 DU/9 
 
 

FO MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, lokalita  Agátová ul. 
p.č. 3459/7, 3460/5, 3461/10, 3461/12, 3461/13, 3461/14 
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň /kód 1002 
na funkciu podľa skutkového stavu 
 

Podnet na podklade SP, KR 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
55726/11-375903 a   56496/11-375905 z 16.1.2012 
 

275 DU/10 
 
 

PO MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, lokalita  Harmincova ul. p.č. 
2755/1, 2, 3 
Zmena funkčného využitia z funkcie  telovýchova a šport /kód 
401 na funkciu občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu /kód 201 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
54560/11-367441 z 24.11.2011 

276 DU/12 
 
 

PO MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, lokalita  Brižite 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu /kód 201 regulačný 
kód F, šport, telovýchova voľný čas/ kód 401    a parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110 na funkcie parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110 a občianska 
vybavenosť celomestského a nadmestského významu /kód 201 
regulačný kód G a šport, telovýchova voľný čas/ kód 401 
prerozdelenie funkcií v území, zvýšenie intenzity využitia  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
56901/11-389418 z 26.01.2012  
 
Lokalita detto DU/14 
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podnetu 

Pod-
net 
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

277 DU/13 MČ MČ Dúbravka, k. ú. Dúbravka 
zaslala metodické pripomienky ako k celému územiu mesta tak 
i k územiu MČ Dúbravka 
definovala konkrétne požiadavky na riešenie verejného 
dopravného a technického vybavenia územia 
žiada rešpektovať spracované UŠ – UŠ zóny Veľká Lúka,  
 
UŠ zóny Agátová ulica  
 
 

Podnet do nového UPN 
 
Odpovedané listom hl. m. 
49692/11/43/366917        z 29.03.2012 
 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni 
Detto ako podnet DU/1 
Stanovisko hl.m. k návrhu zadania UŠ 06/9456/17282 z 30.3.2006 
 

278 DU/14 MČ MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka  
Lokalita Dúbravčice – západ (na západ od Saratovskej ulice)  
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu/ kód 201 a šport 
a telovýchova / kód 401 na funkciu málopodlažná zástavba 
obytného územia/ kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN 
 
Lokalita detto DU/12 
 

279 DU/15 MČ MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka  
Lokalita Krčace – 
p.č. 2401/10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 53, 56, 57, 58, 117, 
2402/6 
Zmena funkčného využitia z funkcie   
záhrady, záhradkárske a chatové osady /kód 1203 na funkciu 
málopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102 kód B 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového UPN 
Odpovedané listom hl.m 
43103/12- 36717 z 27.2.2012 

280 DU/16 
 
 

FO MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, lokalita  Pri hornom 
vodojeme Plachého ul. 
Pč. 800/3 
Zmena funkčného využitia z funkcie  les, ostatný lesný fond/ 
kód 1001 na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia / 
kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
41471/12-266830 z 17.7.2012 

281 DU/18 
 
 

MC MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, Pč. 3428/1 
Zmena funkčného využitia z funkcie  parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy/ kód 1110 na funkciu občianska 
vybavenosť celomest-ského a nadmestského významu/ kód 201 
a funkciu zmiešané územia bývynia a občianskej vybavenosti 
kód 501 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
51209/12/ 392788 
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

282 DU/19 
 
 

MC MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, Zaslali podnety do zmien 
a doplnkov resp. nového ÚPN  
1.všeobecného charakteru:  
- pozemkom, ktoré nebudú určené na zastavanie, ponechať 
pôvodnú funkciu tak, ako sú evidované v KN ( druh pozemku ),  
- vyznačiť v územnom pláne všetku medzi blokovú zeleň, aj 
zeleň areálov (škôl, škôlok, administratívy, zdravotníctva a 
sociálnych služieb) tak, aby nemohla byť použitá na  
výstavbu a tým na zahusťovanie sídliska,  
- plochy záhradkárskych osád definovať ako územia pre málopo-
dlažnú zástavbu obytného územia formou samostatne stojacich 
rodinných domov,  
- nepripustiť možnosti výstavby na existujúcich parkoviskách (s 
výnim-kou parkovacích domov) a zelených plochách,  
- podporovať rozvoj pešej a cyklistickej dopravy, 
 
2.špecifického charakteru:  
- pri tvorbe nového územného plánu rešpektovať spracované 
urbanistické štúdie (UŠ zóny Veľká lúka, UŠ zóny Agátová 
ulica ),  
- zmeniť funkčné využitie územia Dúbravčice - západ (na západ 
od Saratovskej ulice) z funkcií občianska vybavenosť celomest-
ského a nadmestského významu kód 201 a šport a telovýchova 
kód 401 na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia 
kód 102 
 
3.požiadavky na riešenie verejného dopravného a technického 
vyba-venia územia:  
- vypustiť v zmenách a doplnkoch novonavrhovanú trasu VN, 
resp. v návrhu nového ÚPN, vedúcu po východnom okraji 
masívu Devínskej kobyly,  
- zaradiť medzi verejnoprospešné stavby predlženie Saratovskej 
ulice po štátnu cestu 11/505, predlženie Dúbravčickej ulice na 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detto podnet DU/14,  
Lokalita detto  DU/12,  
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

ulicu Podháj v Lamači a jej napojenie na  
diaľnicu D2, resp. na navrhované kolektory pozdĺž nej,  
4. požiadavky z hľadiska metodiky:  
- funkciu málopodlažná zástavba obytného územia je potrebné 
rozdeliť na 2 kategórie a to málopodlažná zástavba obytného 
územia do 2 nadzemných podlaží ( príp. 2 + 1 )  
a málopodlažná zástavba obytného územia do 5 - 6 nadzemných 
podlaží, pretože hlavné mesto Bratislava nerešpektuje vlastné 
regulatívy v platnom územnom pláne a v územiach určených na 
výstavbu izolovaných rodinných domov vydáva kladné záväzné 
stanoviská k investičnej činnosti pre 4-podlažné bytové domy,  
- vyčleniť plochy mestskej zelene z funkcií viacpodlažná 
zástavba obytného územia, málopodlažná zástavba obytného 
územia, občianska vybavenosť celomestského a  nadmestského 
vybavenia a z funkcie občianska vybavenosť lokálneho 
významu.  
 
Ďalšie požiadavky a pripomienky si bude mestská časť 
Bratislava-Dúbravka uplatňovať v priebehu ďalších prác na 
tvorbe návrhu zmien a doplnkov, resp. nového  
územného plánu mesta Bratislavy.  
 

283 DU/20 
 
 

MC MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, Zaslali podnety do zmien 
a doplnkov resp. nového ÚPN  
Jednotlivé lokality: 
Lokalita Veľká lúka 
1/1 lokalita západne od Technického skla 
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň /kód 1002 
na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102, 
rozvojové územie kód C  
 
1/2 lokalita západne od Technického skla 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske 
a chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 

Podnet bol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ Veľká lúka 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
 
Detto podnet DU/1, DU/13 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

obytného územia /kód 102 rozvojové územie kód C  
  
1/3 lokalita západne od Technického skla 
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň /kód 1002na 
funkciu zmiešané územia obchodu a výrobných a nevýrobných 
služieb /kód 502 rozvojové územie kód D  
 
2/1 lokalita Veľká lúka 
Zmena funkčného využitia z funkcie  orná pôd /1205 na 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 rozvojové 
územie kód C  
 
2/3 lokalita Veľká lúka 
Zmena funkčného využitia z funkcie  orná pôd /1205 na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 rozvojové 
územie kód C  
 
2/4 lokalita Veľká lúka 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske a 
chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 rozvojové územie kód C  
  
2/5 lokalita Veľká lúka 
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň /kód 1002 
na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 
rozvojové územie kód C  
 
2/6 lokalita Veľká lúka 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske a 
chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 rozvojové územie kód C  
  
2/7  lokalita areál technického skla 
Zmena funkčného využitia z funkcie  priemyselná výroba /kód 
301 na funkciu zmiešané územia obchodu a výrobných 
a nevýrobných služieb /kód 502 rozvojové územie kód F  
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Pod-
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

284 DU/21 
 

MC MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, Zaslali podnety do zmien 
a doplnkov resp. nového ÚPN  
Jednotlivé lokality: 
Lokalita Dúbravčice západ 
3/1 lokalita Dúbravčice západ 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu/ kód 201 na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 rozvojové 
územie kód D  
 
3/2 lokalita Agátová ul 
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň /kód 1002na 
funkciu zmiešané územia obchodu a výrobných a nevýrobných 
služieb /kód 502 rozvojové územie kód D  
 
3/3 lokalita medzi areálom Renome a Ekoparkom 
Zmena funkčného využitia z funkcie  šport telovýchova/ kód 
401 na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 
102 rozvojové územie kód D  
 
3/4 lokalita Dúbravčice západ 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu/ kód 201 na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 rozvojové 
územie kód D  
 
3/5 lokalita pri Saratovskej ul 
Zmena funkčného využitia z funkcie  parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy/ kód 1110 na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102 rozvojové územie kód D  
 
3/6  lokalita medzi Brižite a  Saratovskou ul 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu/ kód 201 na funkciu 
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti kód 501 
rozvojové územie kód K 
 

Podnetne nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
 
Lokalita cca ako  podnet DU/9, DU/12, DU/14 
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podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

3/7  lokalita popri  Saratovskej ul 
Zmena funkčného využitia z funkcie  parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy/ kód 1110 na funkciu zmiešané územie 
bývania a občianskej vybavenosti kód 501 rozvojové územie 
kód K 
 

285 DU/22 
 

MC MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, Zaslali podnety do zmien 
a doplnkov resp. nového ÚPN  
Jednotlivé lokality: 
Lokalita Dúbravčice východ 
5 lokalita medzi Agátovou , železnicou, diaľnicou a Dúbravčic-
kou 
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešané územia obchodu 
a výrobných a nevýrobných služieb /kód 502 na funkciu 
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti kód 501 
rozvojové územie kód K 
 

Podnetne nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
 
 

286 DU/23 
 

MC MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, Zaslali podnety do zmien 
a doplnkov resp. nového ÚPN  
Jednotlivé lokality: 
Lokalita Dúbravka centrum 
6/1 lokalita medzi Ristikou a DK 
Zmena intenzity využitia  funkčného využitia funkcie  zmiešané 
územie bývania a občianskej vybavenosti kód 501 – požadovaný 
je osobitný režim  
6/2  lokalita medzi Lidl a OS 
Zmena intenzity využitia  funkčného využitia funkcie  zmiešané 
územie bývania a občianskej vybavenosti kód 501 – požadovaný 
je osobitný režim  
6/3  lokalita medzi Lidl a OS 
Zmena intenzity využitia  funkčného využitia funkcie  zmiešané 
územie bývania a občianskej vybavenosti kód 501 – požadovaný 
je osobitný režim  
 

Podnetne nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
 
Detto podnet DU/2 
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287 DU/24 
 

MC MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, Zaslali podnety do zmien 
a doplnkov resp. nového ÚPN  
Jednotlivé lokality: 
Lokalita Hlavica 
7 lokalita Hlavica  
Zmena funkčného využitia z funkcie  trvalé trávnaté porasty  
kód 1204 a trasa vysokého napätia na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102 rozvojové územie kód C 
 

Podnetne nebol overovaný na zonálnej úrovni   
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
 
 

288 DU/25 
 

MC MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, Zaslali podnety do zmien 
a doplnkov resp. nového ÚPN  
Jednotlivé lokality: 
Lokalita Lamenica 
8/1 lokalita Pri pomníku  
Zmena funkčného využitia z funkcie  rekreácia v prírodnom 
prostredí /kód 1003.na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 rozvojové územie kód C 
 
8/2 lokalita severne od vojenskej komunikácie  
Zmena funkčného využitia z funkcie  rekreácia v prírodnom 
prostredí /kód 1003.na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 rozvojové územie kód C 
 
8/3 lokalita južne od komunikácie  
Zmena funkčného využitia z funkcie  rekreácia v prírodnom 
prostredí /kód 1003.na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 rozvojové územie kód C 
 

Podnetne bol overovaný na zonálnej úrovni   
UŠ  Lamenica – 
záporné stanovisko hl. m. 
UŠ Bukovina - Hlavica  
záporné stanovisko hl. m 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
 
 
 
 
Detto podnet DU/4 

289 DU/26 
 

MC MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, Zaslali podnety do zmien 
a doplnkov resp. nového ÚPN  
Jednotlivé lokality: 
Lokalita Strmý bok 
9/1 lokalita južne od futbalového štadióna 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske a 
chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 

Podnetne nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
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obytného územia /kód 102 rozvojové územie kód C  
 
9/2 lokalita medzi cintorínom a ul. K horárskej studni 
Zmena funkčného využitia z funkcie  parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy/ kód 1110 na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102 rozvojové územie kód C  
 
9/3 lokalita západne od cintorína 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske a 
chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 rozvojové územie kód C  
 
9/4 lokalita južne od futbalového štadióna 
Zmena funkčného využitia z funkcie  rekreácia v prírodnom 
prostredí /kód 1003 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 rozvojové územie kód C  
 
9/5 lokalita západne od ul. Strmé sady 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske a 
chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 rozvojové územie kód C  
 
9/6 lokalita južne od ul. Strmé sady, 
Koprivnická, Plachého 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske a 
chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 rozvojové územie kód C  
 

Čiastočne ako lokalita DU/25 

290 DU/27 
 

MC MČ DÚBRAVKA, k. ú. Dúbravka, Zaslali podnety do zmien 
a doplnkov resp. nového ÚPN  
Jednotlivé lokality: 
Lokalita Tavarikova kolónia 
10/1 lokalita severozápad   
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske a 
chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 rozvojové územie kód C  

Podnetne nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
 
 



 
Podnety                                                                                                                                                                                                                                                                                        jún 2013 

Tabuľka 4. 
Ostatné evidované podnety  

 

           
 Oddelenie územného rozvoja mesta – referát obstarávania ÚPD a ÚPP 78

Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

 
10/2 lokalita juhovýchod 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske a 
chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 rozvojové územie kód C  
 

291 DU/28 
 

MC Zaslali podnety do zmien a doplnkov resp. nového ÚPN  
Jednotlivé lokality: 
Lokalita Hanulova 
11/1  lokalita nad domovom dôchodcov 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske a 
chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 rozvojové územie kód C  
11/2  lokalita záhrady nad OR PZ 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 rozvojové 
územie kód C  
 

Podnetne nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
 
 

292 DU/29 
 

MC Zaslali podnety do zmien a doplnkov resp. nového ÚPN  
Jednotlivé lokality: 
12  lokalita Hrubý breh 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske a 
chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 rozvojové územie kód C  
 

Podnetne nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
 
 

293 DU/30 
 

MC Zaslali podnety do zmien a doplnkov resp. nového ÚPN  
Jednotlivé lokality: 
13  lokalita Južne od Harnincovej 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti kód 501 
rozvojové územie kód K  
 

Podnetne nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
 
Detto podnet DU/3 
 

294 DU/31 
 

MC Zaslali podnety do zmien a doplnkov resp. nového ÚPN  
Jednotlivé lokality: 

Podnetne nebol overovaný na zonálnej úrovni   
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14/3  lokalita severne od VN pod Sitinou 
Zmena funkčného využitia z funkcie  ochranná a izolačná zeleň 
/kód 1130 na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia 
/kód 102 rozvojové územie kód C 
 

Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
 
 

295 DU/32 
 

MC Zaslali podnety do zmien a doplnkov resp. nového ÚPN  
Jednotlivé lokality: 
15  lokalita záhrady medzi Sitinou a Imetom 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske a 
chatové osady /kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 rozvojové územie kód C  
 

Podnetne nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
 
 

296 DU/33 
 

MC Zaslali podnety do zmien a doplnkov resp. nového ÚPN  
Jednotlivé lokality: 
16  lokalita Masív Devínskej Kobyly 
Zmena – zrušenie trasy vedenia VN 
 

Podnetne nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
 

297 DU/34 
 

MC Zaslali podnety do zmien a doplnkov resp. nového ÚPN  
Jednotlivé lokality: 
17  lokalita ul Saratovská, M.S. Trnavského 
Zmena – trasy nosného systému MHD 
Jej umiestnenie do osi ulíc 
 

Podnetne nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399965 
 
 

298 DU/35 
ODP/18 

HM MČ DÚBRAVKA, k.ú. Dúbravka, Technické sklo - vypustenie 
vlečky 

Vypustenie vlečky z dôvodu umiestňovania nových stavieb v areáli - 
vlečka zanikla, súčasné výrobné prevádzky si nevyžadujú existenciu a 
prevádzku vlečky (v zmysle listu spol. Technické sklo a.s. zo dňa 
11.8.2010 k stavbe Prístavba spisového archívu na parc.č.4248/84) 
 

299 DU/36 
ODP/19 

HM MČ DÚBRAVKA, k.ú. Dúbravka, Cyklotrasa dúbravská radiála 
- doplnenie cyklotrasy 
Hlavné trasy 

Cyklotrasa dúbravská radiála – doplnenie cyklotrasy na východnej 
strane Dúbravky podľa DÚR "Cyklistická radiála Dúbravka" (ZST č. 
MAGS ORM 40796/09-149589, 27.8.2009) 
Zmena vo výkrese VDV (Hlavné cyklistické trasy - doplnenie do 
ÚPN), doplnenie do VPS 
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MČ DEVÍN, k. ú. Devín, lokalita Sihoť 
Plochy pre malopodlažnú zástavbu obytného územia. 
Požadovaná regulácia zo stabilizovaného územia na rozvojové. 
 
 

 
UŠ MČ Devín navrhuje stabilizované územie  
 

300 DE/1 MC 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín, ul. Kremeľská  
Zjednotenie hornej hranice zástavby do výšky cca 60m od 
hranice Kremeľskej ulice. 
Zmena funkčného využitia z funkcie záhrady, záhradkárske 
a chatové osady a lokality 1203 na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102 

Podnet je overený na zonálnej úrovni:   
UŠ MČ Bratislava Devín 
(spracovateľ AUREX) 
stanovisko hl.m. SR BA  
k návrhu zadania  
52997/09/329758  
z 26.03.2009 
stanovisko hl.m. SR BA k UŠ č.j. 28239/09-289428 z05.11.2009 
stanovisko k čistopisu UŠ s pripomienkami 43835/10-242954 zo dňa 
24.05.2010 
UŠ MČ Devín navrhuje stabilizované územie s posunutím hrany 
zástavby rodinných domov 
Úprava rozhrania funkcií 
 

301 DE/2 
 
 
 
 
 
 
 

PO 
 
 
 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín, lokalita Kráľova hora 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu/ kód 201, z funkcie 
rekreácia v prírodnom prostredí/ kód1003 a z funkcie les 
a ostatný lesný pôdny fond/ kód 1001 na funkciu malopodlažná 
zástavba obytného územie /kód102, funkciu zmiešané územia 
bývania a občianskej vybavenosti/ kód501, na funkciu šport, 
telovýchova a voľný čas /kód401 
 

Podnet nie je overený na zonálnej úrovni   
 
Návrh zadania UŠ Kráľova hora v prerokovaní ( príprava záporného 
stanoviska – v UK 
(spracovateľ AUREX) 
 
Žiadateľ stiahol návrh zadania  
 
 

302 DE/4 FO MČ DEVÍN, k. ú. Devín, lokalita Gronáre nad Viničnou ul 
parc. č. registra „E“ 1320/1 a 1320/2 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu umožňujúce zmiešané územie 
bývania, rekreácie so zachovaním časti viníc  
  

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
54834/11-365979 z 28.11.2011 
 

303 DE/5 FO MČ DEVÍN, k. ú. Devín, lokalita nad Devínskou cestou p.č. 
1219/48,1219/49, 1219/50 
Zmena funkčného využitia z funkcie     krajinná zeleň / kód 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
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1002 na funkciu malopodlažná zástavba obytného územie 
/kód102 
 

Odpovedané listom hl.m 
55048/11-371845 z 30.1.2012 
 

304 DE/6 FO MČ DEVÍN, k. ú. Devín, lokalita Gronáre, Viničná ul  
parc. č. registra „E“ 1319/1 a 1319/2 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu umožňujúce zmiešané územie 
bývania, rekreácie so zachovaním časti viníc  

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
55239/11-368297 z 30.1.2012 

305 DE/7 PO MČ DEVÍN, k. ú. Devín, lokalita Záhradky, 
Zmena funkčného využitia z funkcie  malopodlažná zástavba 
obytného územie /kód102, regulačný kód B  
na funkčné využitie a intenzitu využitia v zmysle zosúladenia s 
UR 

Podnet na podklade UR 
 
Odpovedané listom hl.m 
49692/11-358232 z 27.1.2012 
 
V lokalite podnet MČ DE/21 a DE/22 
 

306 DE/8 FO MČ DEVÍN, k. ú. Devín, lokalita Zlatý roh, 
parc .č. 2220/9, 2222/13 a ostatné  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
57830/11-400391 z 30.1.2012 

307 DE/9 
 
 
 
 

PO 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín, lokalita Kráľova hora 
Pč. 2388, 2389, 2390 2391, 2392, 2402, 2403 2446, 2447 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu/ kód 201, z funkcie 
rekreácia v prírodnom prostredí/ kód1003 a z funkcie les 
a ostatný lesný pôdny fond/ kód 1001 na polyfunkčné územie 
pre bývanie, občiansku vybavenosť, šport, rekreáciu, ktorej 
súčasťou bude zeleň, dopravná a technická vybavenosť 

 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Lokalita totožná s podnetom na lokalitu DE/1- v časti,  DE/3  
 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
57966/11-401056 z 30.1.2012 

308 DE/10 
 
 
 
 
 
 

PO 
 
 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín, lokalita Lomnická 
P.č. 1221/3,4, 1235, 1237/9, 1238/9, 1240/6, 1352/18,1353/7,8, 
1355/3,4,9,10,10, 1356/1,13,25,26,30,  1357/10,23-29, 
31,34,37,1358/1,27, 1359/5,17,19,20, 
1360/10,19,25,26,1362/4,12, 1362/1-4, 19-25, 1369/7-10,17-20, 
1371/5,17,18,20, 2159/2,10,12, 2218/4,9,12,31  
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 

Podnet na podklade  ÚR 
 
Odpovedané listom hl.m 
57965/11-401057 z 30.1.2012 
 
V lokalite podnety MČ DE/17, DE/18 
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lokálneho významu kód 202 regulačný kód C a malopodlažná 
zástavba obytného územia kód 102, regulačný kód A na 
priestorové usporiadanie v zmysle vydaných ÚR 
 

309 DE/11 
 
 
 

PO 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín, lokalita breh Moravy, Dunaja 
Riešiť pre športové plochy - lodenica  
 

Lokalita je súčasťou riešenia UPN Z Devín, resp. UŠ Devín 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
57935/11-401420 z 30.1.2012  
Podnety na lodenice sú podnety MČ - DE/1, DE30, DE/31, DE/32 
 

310 DE/12 
 
 
 

PO 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín, lokalita Gronáre 
parc. č. 1388/35, 1388/14, 1388/34, 138723, 1387/22, 1388/32, 
1387/2, 1388/15, 1387/21, 1388/36, 1388/31, 1388/18, 1387/20, 
1388/37, 1388/17, 1387/16, 1388/13, 1388/39, 1387/18, 
1388/18, 1387/19, 1388/19, 1388/20, 1388/21, 1389/8, 1388/22, 
1382/11, 1388/23, 1389/10, 1382/15, 1388/24, 1389/17, 
1382/12, 1388/25, 1389/12, 1388/26, 1382/3, 1388/27, 1389/14, 
1382/14, 1489/2, 1488/3, 1388/28, 1389/15 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
 - mail 
 

311 DE/13 
 
 
 

FO 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
p.č. 958/2, 969/7, 960/11, 12, 913  
Zmena funkčného využitia z funkcie rekreácia v prírodnom 
prostredí /kó 1003 (parcely č. 960/11,12, 958/2) a z funkcie 
málopodlažná zástavba/ kód 102 (parc. č. 913) a funkcie 
krajinná zeleň / kód 1002 (parc. č. 969/7)  na funkciu občianska 
vybavenosť lokálneho významu/ kód 202 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
  - mail 
 

312 DE/15 
 
 
 

MČ 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Podnety podľa prílohy  
1. návrh na doplnenie špecifických požiadaviek na priestorové 
usporiadanie a funkčné využitie na úrovni mestských častí  
Navrhované zmeny a doplnky územného plánu vychádzajú z 
celkového koncepčného zámeru mestskej časti Devin, ktorého 
cieľom je pripraviť podmienky pre regulovaný rozvoj 

Podnety overované na úrovni  UŠ Devín, 2010 
Stanovisko hl.m. s pripomienkami k čistopisu UŠ 43835/10-242954 
z 24.5.2010 
 
Odpovedané listom  399301 
 
Podnet do nového ÚPN  
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zastavaného územia pri zachovani požiadaviek ochrany 
krajinárskych hodnôt územia mestskej časti. Z tohto dôvodu je 
zámerom mestskej časti zaviesť do územného plánu mesta takú 
úpravu doplnenia funkčnej a priestorovej regulácie pre MC 
Devín, ktorá:  
neumožní výstavbu bytových domov v pohľadovo 
najexponovanejších lokalitách na svahoch Devínskych Karpát v 
oblúku svahu nad zástavbou historickej obce Devín, umožní 
výstavbu tzv. vinohrad-nickych usadlostí (vinice so špecifickou 
formou bývania vo forme solitérnych objektov bývania na 
rozsiahlych pozemkoch s výmerou min. 1 500 m2 v kontakte so 
zastavaným územím a minimálne 3 000 m2 v ostatných 
lokalitách.  
Navrhovaná špecifická funkcia využívania a udržiavania 
vinohradov - vinice s bývaním  
Vinice s bývaním:  
predstavujú špecifický spôsob bývania na rozsiahlych 
pozemkoch v maximálne rozvoľnenej málopodlažnej (rodinnej) 
zástavbe priamo vo vinohradníckej krajine vo forme 
vinohradníckych usadlosti,  
sú jedným zo šetrných a efektívnych spôsobov zachovania a 
rozvoja vinohradníckych, vinárskych tradícii a funkčných plôch 
vinohradníckych kultúr,  
umožňujú prípustné doplnkové funkcie - agroturistický cestovný 
ruch (malé ubytovacie, stravovacie  
zariadenia, rekreačno-turistické služby, ... ), pestovanie, výrobu 
a predaj poľnohospodárskych produktov,  
podporujú formovanie udržiavanej kultivovanej kultúmej 
poľnohospo-dárskej Ivinohradníckej krajiny.  
Navrhované uplatnenie špecifickej formy bývania vo 
vinohradoch na území kultúrnej krajiny Devína, ktorá sa 
vyznačuje jedinečnou scenériou vidieckej krajiny s vinicami a 
ríbezľovými sadmi, je hľadaním súladu medzi:  
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- záujmami investora/vlastníka zastupujúceho súkromné záujmy 
- využiť predmetné parcely ako stavebné pozemky a  
- záujmami mesta, mestskej časti zastupujúce verejný záujem - 
zachovať vinohrady v tradičnom obraze malokarpatskej 
vinohrad-níckej krajiny.  
2. Návrh na úpravu – zmeny a doplnky regulačného listu pre 
funkciu rekreácia v prírodnom prostredí  
Funkcia 1003 "Rekreácia v prírodnom prostredí" v pôvodnom 
znení územného plánu obsahovala funkcie rekreačného 
charakteru vhodné do prírodného prostredia alebo do 
okrajových častí mestskej zástavby. Istým spôsobom nahrádzala 
klasickú funkciu rekreácie. V územiach prírodného charakteru 
uplatnenie funkcie občianska vybavenosť celomest-ského a 
nadmestského významu (201), prípadne občianska vybave-nosť 
lokálneho významu (202), ktoré obsahujú aj prípustné funkcie 
vybavenosti pre rekreáciu a cestovný ruch, môže spôsobiť 
problémy v charaktere a intenzite zástavby, pretože tieto dve 
funkcie majú výrazne mestotvorný charakter a sú vhodné do 
intenzívnej mestskej zástavby a nie do prírodného prostredia 
lesných, lúčnych,trávnych a iných porastov, v blízkosti vodných 
plôch a vodných tokov v prírodnom prostredí. Regulácia 
funkčného využitia plôch rekreácie v prírodnom prostredí (kód 
1003) v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v zneni ZaD 02 sa 
výrazne približuje regulácii plôch krajinnej zelene (kód 1002). 
V regulačných tabuľkách tak absentujú typické rekreačné 
zariadenia ako turistické ubytovne, malé ubytovacie zariadenia 
vhodné do prirodného prostredia, zariadenia netradičných 
športov v prírodnom  
prostredi, vybavenosť pre rekreáciu a športovo-rekreačné 
aktivity, hygienické zariadenia pre obsluhu  
rekreačného územia, možnosti služobného bývania v 
zariadeniach rekreačného charakteru (stála kontrola priľahlého 
územia, bezpečnosť, drobné služby, ... ). Preto je navrhnutá 
zmena a doplnenie regulačného listu pre funkciu rekreácie v 
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prírodnom prostredi s dôrazom na extenzivnu vybavenosť pre 
rekreáciu a športové aktivity, vhodné do prírodného prostredia a 
do okrajových častí mestskej zástav by v kontakte s prírodným 
prostredím.  
Nasledovne doplniť resp. vypustiť : 
PODMIENKY FUNK ČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
Územia slúžiace oddychu a pohybu v prírode a športové aktivity 
v prírodnom prostredí, ktoré podstatne nenarušujú prírodný 
charakter územia. Rekreačné priestory v prírodnom zázemí 
mesta a vodné plochy pre rekreáciu so zariadeniami občianskej 
vybavenosti športovo - rekreačného charakteru pre obsluhu 
územia 
SPOSOBY VYUŽITIA FUNK ČNÝCH PLÔCH 
Prevládajúce – doplniť  
Prírodné prostredie 
- krajinná zeleň líniová a plošná 
- vybavenosť pre rekreáciu a športové aktivity (turistika, 
cykloturistika, vodácka turistika, pobyt pri vode, ... ) 
viažuca sa na prírodné prostredie a okrajové časti mestskej 
zástavby v kontakte s prírodným zázemím mesta 
prípustné – doplniť  
hygienické zariadenia pre obsluhu územia (ako súčasť iných 
objektov občianskej vybavenosti) 
prípustné v obmedzenom rozsahu – doplniť 
drobné zariadenia stravovania, rýchleho občerstvenia, 
byty v objektoch funkcie - služobné byty 
neprípustné – zmeniť 
všetky formy bývania okrem foriem služobného bývania 
prípustných v obmedzenom rozsahu 
všetky druhy zariadení obchodu okrem drobných zariadení 
stravovania a rýchleho občerstvenia 
vypustiť z neprípustných  
- ubytovacie zariadenia ceestovného ruchu okrem 
autokempingov 

- areály a kryté zariadenia športu 
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313 DE/16 MČ MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita Kremeľská, pri cintoríne  
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň /kód 1002 
na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia/kód 102  
reálny stav 

Podnety overované na úrovni  UŠ Devín, 2010 
Stanovisko hl.m. s pripomienkami k čistopisu UŠ 43835/10-242954 
z 24.5.2010 
Odpovedané listom  399501 
Plocha s rodinným domom 
Detto podnet DE/1 

 
314 DE/17 MČ MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  

Lokalita Pod Panským severne, od Lomnickej 
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
lokálneho významu/ kód 202 – rozvojová, na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územie /kód 102 rozvojové 
územie C 
 

Podnety overované na úrovni  UŠ Devín, 2010 
Stanovisko hl.m. s pripomienkami k čistopisu UŠ 43835/10-242954 
z 24.5.2010 
Odpovedané listom  399501 
 
V lokalite podnet DE/10 
 

315 DE/19 
 
 
 

MČ 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita Pod Panským severne, od Lomnickej  
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  rekreácia v prírodnom 
prostredí/ kód 1003 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územie /kód102 rozvojové územie A 

Podnety overované na úrovni  UŠ Devín, 2010 
Stanovisko hl.m. s pripomien-kami k čistopisu UŠ 43835/10-242954 
z 24.5.2010 
 
Odpovedané listom  399501 
 
Podnet do nového ÚPN  
 

316 DE/20 
 
 
 

MČ 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita Pod Panským severne, od Lomnickej  
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  rekreácia v prírodnom 
prostredí/ kód 1003 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územie /kód 102 rozvojové územie A 

Podnety overované na úrovni  UŠ Devín, 2010 
Stanovisko hl.m. s pripomien-kami k čistopisu UŠ 43835/10-242954 
z 24.5.2010 
 
Odpovedané listom  399501 
 
Podnet do nového ÚPN  
 

317 DE/21 MČ MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita Záhradky – stredná časť  
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  malopodlažná zástavba 
obytného územie /kód102 rozvojové územie B na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územie /kód 102 rozvojové 

Podnety overované na úrovni  UŠ Devín, 2010 
Stanovisko hl.m. s pripomienkami k čistopisu UŠ 43835/10-242954 
z 24.5.2010 
 
Odpovedané listom  399501 
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

územie C V lokalite podnet DE/7 

318 DE/22 MČ MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita Záhradky – južná časť  
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  malopodlažná zástavba 
obytného územie /kód102 rozvojové územie B na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územie /kód 102 rozvojové 
územie D 
 

Podnety overované na úrovni  UŠ Devín, 2010 
Stanovisko hl.m. s pripomienkami k čistopisu UŠ 43835/10-242954 
z 24.5.2010 
Odpovedané listom  399501 
 
V lokalite podnet DE/7 

319 DE/23 MČ MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita Svätopluk pri Kremeľskej  
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  parky sadovnícke 
a lesoparkové úpravy /kód  1110 stabilizované územie na 
funkciu malopodlažná zástavba obytného územie /kód 102 
stabilizované  územie  
reálny stav 
 

Podnety overované na úrovni  UŠ Devín, 2010 
Stanovisko hl.m. s pripomienkami k čistopisu UŠ 43835/10-242954 
z 24.5.2010 
 
Odpovedané listom  399501 
 
Plocha s rodinnými domami 

 

320 DE/25 
 
 
 

MČ 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita Dolné koruny, južne od Dolnokorunskej  
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu vinice s bývaním – bývanie vo 
viniciach  
- nová funkcia  

Podnety overované na úrovni  UŠ Devín, 2010 
Stanovisko hl.m. s pripomien-kami k čistopisu UŠ 43835/10-242954 
z 24.5.2010 
 
Odpovedané listom  399501 
 
Podnet do nového ÚPN  
 

321 DE/26 
 
 
 

MČ 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita Dolné koruny, pri Devínskej ceste 
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň /kód  1002 
na funkciu občianska vybavenosť lokálneho významu/ kód 202 

Podnety overované na úrovni  UŠ Devín, 2010 
Stanovisko hl.m. s pripomien-kami k čistopisu UŠ 43835/10-242954 
z 24.5.2010 
 
Odpovedané listom  399501 
 
Podnet do nového ÚPN  
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Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

322 DE/27 
 
 
 

MČ 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita Dolné koruny, nad Viničnou 
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu vinice s bývaním – bývanie vo 
viniciach  
- nová funkcia  

Podnety overované na úrovni  UŠ Devín, 2010 
Stanovisko hl.m. s pripomien-kami k čistopisu UŠ 43835/10-242954 
z 24.5.2010 
 
Odpovedané listom  399501 
 
Podnet do nového ÚPN  
 

323 DE/28 
 
 
 

MČ 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita Dolné koruny, nad Viničnou 
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň /kód  1002 
na funkciu vinice s bývaním – bývanie vo viniciach  
- nová funkcia  

Podnety overované na úrovni  UŠ Devín, 2010 
Stanovisko hl.m. s pripomien-kami k čistopisu UŠ 43835/10-242954 
z 24.5.2010 
 
Odpovedané listom  399501 
Podnet do nového ÚPN  
 

324 DE/31 MČ MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita pri Morave oproti geologickému múzeu 
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň /kód  1002 
na funkciu šport, telovýchova voľný čas/ kód 401 

Podnet je overený na zonálnej úrovni:   
UŠ MČ Bratislava Devín 
(spracovateľ AUREX) 
stanovisko hl.m. SR BA k návrhu zadania 52997/09/329758  
z 26.03.2009 
stanovisko hl.m. SR BA k UŠ č.j. 28239/09-289428 z05.11.2009 
stanovisko k čistopisu UŠ s pripomienkami 43835/10-242954 zo dňa 
24.05.2010 
Odpovedané listom  399501 
Detto podnet MČ DE/1 
 

325 DE/32 MČ MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita Devínska cesta, pri Dunaji oproti strelnici 
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň /kód  1002 
na funkciu šport, telovýchova voľný čas/ kód 401 

Podnet je overený na zonálnej úrovni:   
UŠ MČ Bratislava Devín 
(spracovateľ AUREX) 
stanovisko hl.m. SR BA k návrhu zadania 52997/09/329758 z 
26.03.2009 
stanovisko hl.m. SR BA k UŠ č.j. 28239/09-289428 z05.11.2009 
stanovisko k čistopisu UŠ s pripomienkami 43835/10-242954 zo dňa 
24.05.2010 
Odpovedané listom  399501 
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nie 
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 Obsah podnetu Analýza 
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326 DE/33 
 
 
 

MČ 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita Kráľova hora 
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu  /kód  201 na funkciu 
rekreácia v prírodnom prostredí/ kód 1003 

Podnety overované na úrovni  UŠ Devín, 2010 
Stanovisko hl.m. s pripomien-kami k čistopisu UŠ 43835/10-242954 
z 24.5.2010 
 
Odpovedané listom  399501 
 
Podnet do nového ÚPN  
Detto lokalita DE/1, DE/2, DE/3, DE/9 
 

327 DE/34 
 
 
 

MČ 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita Pri Devínskej ceste, južne od Mokrej jamy 
Areál zahradníctva 
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň /kód  1002 
na funkciu občianska vybavenosť lokálneho významu  / kód 202 

Podnety overované na úrovni  UŠ Devín, 2010 
Stanovisko hl.m. s pripomien-kami k čistopisu UŠ 43835/10-242954 
z 24.5.2010 
Odpovedané listom  399501 
Podnet do nového ÚPN  
 

328 DE/35 
 
 
 

MČ 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita Pri Devínskej ceste, južne od Mokrej jamy 
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň /kód  1002 
na funkciu rekreácia v prírodnom prostredí/ kód 1003 

Podnety overované na úrovni  UŠ Devín, 2010 
Stanovisko hl.m. s pripomien-kami k čistopisu UŠ 43835/10-242954 
z 24.5.2010 
Odpovedané listom  399501 
Podnet do nového ÚPN  
V lokalite podnet DE/1 
 

329 DE/36 
 
 
 

MČ 
 
 
 
 

MČ DEVÍN, k. ú. Devín,  
Lokalita severne od Dolných korún 
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu vinice s bývaním – bývanie vo 
viniciach  
- nová funkcia 

Podnety overované na úrovni  UŠ Devín, 2010 
Stanovisko hl.m. s pripomien-kami k čistopisu UŠ 43835/10-242954 
z 24.5.2010 
 
Odpovedané listom  399501 
 
Podnet do nového ÚPN  
 

330 DE/39 FO MČ DEVÍN, k. ú. Devín, lokalita Záhrady 
parc .č. 2291/31, 2292/67 a ostatné  
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 a funkcie krajinná zeleň kód 1002 na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
 



 
Podnety                                                                                                                                                                                                                                                                                        jún 2013 

Tabuľka 4. 
Ostatné evidované podnety  

 

           
 Oddelenie územného rozvoja mesta – referát obstarávania ÚPD a ÚPP 90

Č. Označe-
nie 
podnetu 

Pod-
net 
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

331 DE/40 FO MČ DEVÍN, k. ú. Devín, lokalita severne od Dolných korún – 
pri vodojeme 
Zmena funkčného využitia z funkcie poľnohospodárska pôda 
vinice /kód 1202 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Podnet do nového ÚPN  
 

332 DNV/1 
 

MČ MČ DEVÍNSKA NOVÁ VES, k. ú. Devínska Nová Ves, ul. 
Istrijská 
Zmena funkčného využitia z funkcie  malopodlažná zástavba 
obytného územia /kód 102 na funkciu zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti /kód 501 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Vydané ZS  
-2 RD ( Fabrič) 50810/08/318520 z 16.1.2009 
-RD ( Hraček) 41016/08/272135 z 11.9.2008 
 

333 DNV /2 
 

MČ MČ DEVÍNSKA  NOVÁ VES, k. ú. Devínska Nová Ves, 
lokalita Pri širokej celine 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske 
a chatové osady /kód 1203 na funkciu rekreácia v prírodnom 
prostredí/kód 1003 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Vydané ZS  
-Rekreačná chata (Škultétiová) 56357/08/349746 z 1.2008 

334 DNV /4 
 

MČ MČ DEVÍNSKA NOVÁ VES, k. ú. Devínska Nová Ves, 
lokalita Devínske jazero 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske 
a chatové osady /kód 1203 na funkciu rekreácia v prírodnom 
prostredí /kód 1003 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Vydané ZS 
-Záhradná chata ( Baláž) 34481/08/141851 z 5.2008 
-Záhradná chata (Pastorek) 43394/08/286005 z 7.2008 
 

335 DNV /6 PO MČ DEVÍNSKA NOVÁ VES, k. ú. Devínska Nová Ves, pri 
Glavici 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201, zmiešané 
územie bývania a občianskej vybavenosti /kód 501, 
málopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102,  šport, 
telovýchova a voľný čas/ kód 401  na nové priestorové 
usporiadanie  

Podnet bol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ Bytový a občiansky 
súbor stavieb pri Glavici – Devínska Nová Ves 
 
Stanovisko hl.m. k zadaniu 49629/08/10827 
z 17.03.2009 
Stanovisko hl.m.SR BA k UŠ – MAGS ORM 56193/08-347522 z 
28.01.2010 
(spracovateľ Markrop) 
Čistopis UŠ nedodaný 
 

336 DNV /7 FO MČ DEVÍNSKA NOVÁ VES, k. ú. Devínska Nová Ves, p.č. 
2653/1 
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň /kód 1002 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
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nie 
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net 
podal 

 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

na funkciu záhrady, záhradkárske a chatové osady/ kód 1203  Odpovedané listom hl.m 
56903/11-389433 z 26.01.2012 

337 DNV /8 FO MČ DEVÍNSKA NOVÁ VES, k. ú. Devínska Nová Ves, p.č. 
2653/2, 2652 
Zmena funkčného využitia z funkcie  krajinná zeleň /kód 1002  
na funkciu záhrady, záhradkárske a chatové osady /kód 1203  

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
56893/11-389430 a  57253/11-393755 z 26.01.2012 

338 DNV /9 FO MČ DEVÍNSKA NOVÁ VES, k. ú. Devínska Nová Ves, pri 
železnici 
Zmena funkčného využitia z funkcie  viacpodlažná zástavba   
obytného územia /kód 101, na funkciu ochranná izolačná zeleň / 
kód 1130 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
57693/11-399363 z 30.1.2012 
 

339 DNV 
/10 

MČ MČ DEVÍNSKA NOVÁ VES, k. ú. Devínska Nová Ves,  
lok. pod ČOV Volkswagen, p.č. 2810/1 
Zmena funkčného využitia z funkcie  rekreácia v prírodnom 
prostredí /kód 1003, na funkciu občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu/ kód 201 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
399464 
 

340 DNV/14 
ODP/10 

HM MČ DEVÍNSKA NOVÁ VES, k.ú. Devínska Nová Ves, 
vypustenie heliportu 

vypustenie OP heliportu v lokalite Presskam (v zmysle emailu od 
Leteckého úradu zo dňa 13.4.2012) 
 

341 ZB/1 
 

MČ MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Záhorská Bystrica, lokalita 
Kulháň Piesky 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu/kód 201 na funkciu 
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /kód 501. 
Požiadavka na zmenu intenzity využitia územia. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
 

342 ZB/5 
 

PO MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Záhorská Bystrica, 
Františkov majer  
- Staré záhrady 
Zmena funkčného využitia z funkcie  šport, telovýchova a voľný 
čas /kód 401 na funkciu málopodlažná zástavba obytného 
územia/ kód 102 regulačný kód E 

Podnet je overený na zonálnej úrovni:   
UŠ Františkov majer  
(spracovateľ Drobniak) 
 
stanovisko k návrhu zadania UŠ 30983/07-484630 z 12/2007  
stanovisko k UŠ 42959/09-248433 a  42959/09-303617 11.01.2010 
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Podľa výsledkov prerokovania UŠ zaregulovanie náhradnej 
plochy športu v lokalite za diaľnicou nad potokom 
Zmena z funkčného využitia funkcie zmiešané územia obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných 502, kód E na funkciu šport, 
telovýchova a voľný čas /kód 401 
 

stanovisko 45590/10-253227 z 18.11.2010  
stanovisko k čistopisu UŠ 58839/11-410741 z 13.9.2012 
- na regulačný kód D  
Doložený upravený čistopis 
Odpovedané listom hl.m 
53415/11-413936 z 30.1.2012 
 

343 ZB/5a MČ Podľa výsledkov prerokovania UŠ  Františkov majer 
zaregulovanie náhradnej plochy športu v lokalite za diaľnicou 
nad potokom 
Zmena z funkčného využitia funkcie zmiešané územia obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných 502, kód E na funkciu šport, 
telovýchova a voľný čas /kód 401 
 

Podnet je overený na zonálnej úrovni:   
UŠ Františkov majer  
(spracovateľ Drobniak) 
stanovisko k návrhu zadania UŠ 30983/07-484630 z 12/2007  
stanovisko k UŠ 42959/09-248433 a  42959/09-303617 11.01.2010 
stanovisko 45590/10-253227 z 18.11.2010  
stanovisko k čistopisu UŠ 58839/11-410741 z 13.9.2012 
- na regulačný kód D  
Odpovedané listom hl.m 
53415/11-413936 z 30.1.2012 
Detto lokalita ZB/5 
 

344 ZB/6 PO MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Záhorská Bystrica, 
Hodonínska ul 
Zmena funkčného využitia z funkcie  ostatná ochranná 
a izolačná zeleň / kód 1130 na funkciu zmiešané územia 
obchodu a služieb výrobných a nevýrobných /kód 502 rozvojové 
územie s regulačným kódom D 
 
 
 
 
 
 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ územia MERCEDES – 
Hodonínska ul. pri potoku 
 
stanovisko k návrhu zadania  UŠ 48576/09-296561 z  11.01.2010 
stanovisko k UŠ 49446/10-284787 zo dňa 18.11.2010 
 
stanovisko hl.m. k čistopisu  UŠ 48620/11-308876 z 05.10.2011 
 
(INŽ.-ARCH. Služby – Ing. Víťazka) 
 

345 ZB/8 FO MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Záhorská Bystrica, p.č. 
3825 
Zmena funkčného využitia z funkcie krajinná zeleň / kód 1002; 
na funkcie umožňujúce odpadové hospodárstvo 

Podnet nebol  overovaný na zonálnej úrovni   
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
56150/11-381254 a  56594/11-388057 zo 17.01.2012  
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346 ZB/9 MČ  MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Záhorská Bystrica 
- žiada do ÚPN zapracovať overené UŠ riešiace územie MČ a aj 
tie, ktorých overenie sa t. č. uskutočňuje (UŠ Františkov majer,  
UŠ Pod cintorínom,  
US Podkerepušky,  
Zadanie UŠ časť areálu Družstva Devín) 
 
- žiada zohľadniť pri riešení ÚPN pripomienky MČ k návrhu 
ÚPN, rok 2005  a požiadavky MČ k zmenám a doplnkom 02 
ÚPN 
 
- žiada zaradiť do overovania nové plochy, t. j. plochy medzi 
diaľnicou D2 a štátnou cestou II/505 (záujmové územie projektu 
Centro) a orné pôdy v lokalitách Ivance I., II., III., Humenice 
a ďalšie územia orných pôd nepokrytých projektom Centrop 
 
- odporúča zvážiť zaradiť medzi verejnoprospešné stavby 
verejnú zeleň lokalizovanú pod jestvujúcim areálom krematória, 
nakoľko je táto plocha rezervnou pre celé územie Bratislavy po 
vyčerpaní pohrebných miest na jestvujúcich cintorínoch 
 
- odporúča spracovať nový ÚPN v digitálnej forme a mierke 
1:5000   
   

Podnet do nového UPN 
 
Podnet je overovaný na zonálnej úrovni 
 
Detto ako podnet ZB/5 
Detto ako podnet ZB/4 
 
Detto ako podnet ZB/3 
 
 
Podnet v kontexte so ZaD 02 
 
 
 
Detto ako podnet ZB/7 
 
Odpovedané listom hl. m. 
49692/11/42/365859   z 29.03.2012 

347 ZB/10 MČ  MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Záhorská Bystrica 
- žiada do ÚPN zapracovať  
návrh rozšírenia Záhradkárskej zóny Devínske jazero ( podľa 
prílohy ) Zmena funkčného využitia z funkcie les, ostatné lesné 
pozemky kód 1001 na funkciu záhrady, záhradkárske a chatové 
osady/  kód 1203  
   

Podnet nebol  overovaný na zonálnej úrovni 
Podnet do nového UPN 
 
Odpovedané listom hl. m. 
43385/12-310107 
44077/12-317011 
44436/12-321086  
z 18.7.2012 
 

348 ZB/11 MČ  MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Záhorská Bystrica -Strmé 
vršky 
- žiada do ÚPN zapracovať  
Zmena funkčného využitia z funkcie záhrady, záhradkárske 
a chatové osady/  kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 

Podnet nebol  overovaný na zonálnej úrovni 
Podnet do nového UPN 
 
Odpovedané listom hl. m. 
43385/12-310107 
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obytného územia/ kód 102  
 

44077/12-317011 
44436/12-321086  
z 18.7.2012 
 

349 ZB/13 MČ  MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Záhorská Bystrica  
Lokalita SOU energetické (areál elektrovodu bývaly) 
–pč. 3253/3, 10, 11, 12, 13, 38, 22, 26, 19, 106, 14, 131, 130, 
132, 1333, 75, 129, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 
146, 34, 15, 35, 105, 116, 20, 118, 119, 27, 16, 28, 21, 145, 17, 
3251, 3252,  
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102, reg. A, resp. 
B 
 

Podnet nebol  overovaný na zonálnej úrovni 
Podnet do nového UPN 
 
 
Odpovedané listom hl. m. 
47794/12-355044 
 
Lokality Detto ZB/17 

350 ZB/14 MČ  MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Záhorská Bystrica – 
Lokalita pri areály SOU energetické 
pč. 2653/1 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 rozvojové C 
na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102, 
reg. A, resp. B 
 

Podnet nebol  overovaný na zonálnej úrovni 
Podnet do nového UPN 
 
 
Odpovedané listom hl. m. 
47902/12-354007 

351 ZB/16 MČ  MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Záhorská Bystrica  
Zaslali podnety v nasledovnom rozsahu: 
1. lokaliota Devínske jazero  
 Zmena funkčného využitia z funkcie les, ostatné lesné pozemky 
kód 1001 na funkciu záhrady, záhradkárske a chatové osady/ 
 kód 1203  
 
2. lokalita -Strmé vršky 
Zmena funkčného využitia z funkcie záhrady, záhradkárske 
a chatové osady/  kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia/ kód 102 regulačný kód B 
 
3.lokalita bývylého areálu Elektrovodu 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 

Podnet do nového UPN 
 
Odpovedané listom hl. m. 
52123/12/401175 
 
 
 
 
Detto lokalita ZB/11 
 
 
 
 
Detto lokalita ZB/13, ZB/17 
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malopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102, regulačný 
kód B 
 
4. lokalita nad bývalý areálom elektrovodu 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 rozvojové C 
na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102, 
regulačný kód B 
 
5.lokalita od Hodonínskej cesty po chatovú osadu oblasť 
Podkerepušky 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územie bývania 
a občianskej vybavenosti /kód 501, reg. kód E, F  na funkciu 
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti /kód 501, 
reg. kód C 
 
6.lokalita pri Markíze 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201rozvojové D 
na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102 B 
 
 
Priority MČ: 
Rozšírenie hlavnej príjazdovej cesty II/505 na štvorpruh 
Vybudovanie okružných križovatiek pri odbočke na 
Bratislavskú ul a na Strmé vršky 
Vybudovanie navrhovaných cyklotrás 
Vybudovanie kolektorov 
 

 
 
 
 
Detto lokalita ZB/14 
 
 
 
 
 
Detto lokalita ZB/12 
 
 
 
 
 
 
Detto lokalita ZB/15 
 
 
 
 
V súlade s UPN hl.m.  

352 ZB/17 MČ  MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Záhorská Bystrica  
Zaslali podnety 
Lokalita – SOU elektrovod 
Zmena funkčného využitia z funkcie  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102 C 
 
 

Podnet nebol  overovaný na zonálnej úrovni  
 
Podnet do nového UPN 
 
 
Odpovedané listom hl. m. 
53170/12-416533 
Lokalita detto ZB/13 
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353 ZB/18 PO  MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, k. ú. Záhorská Bystrica  
Zaslali podnety 
Lokalita – Podkerepušky Dievčí hrádok 
Zmena funkčného využitia z funkcie  zmiešané územie bývania 
a občianskej vybavenosti /kód 501, reg.kód E, F na funkciu 
malo-podlažná zástavba obytného územia/ kód 102 rozvojové 
územie C 
 

Podnet nebol  overovaný na zonálnej úrovni  
Podnet do nového UPN 
 
 
Odpovedané listom hl. m. 
53010/12-412213 
Detto lokalita ZB/12 

354 LA/1 PO MČ Lamač, k.ú. Lamač , p.č. 3482/7, 3482/8, 3482/9  
Zmena funkčného využitia z funkcie záhrady, záhradkárske 
a chatové osady/  kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia/ kód 102  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Stanovisko hl.m. 47234/10-264927 z 28.7.2010 
UK – nesúhlas 
 

355 LA/2 PO MČ Lamač, k.ú. Lamač, ZO Háj, ZO Zálučky 
Zmena funkčného využitia z funkcie malopodlažná zástavba 
obytného územia/ kód 102 na funkciu záhrady, záhradkárske 
a chatové osady/  kód 1203 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
56488/11-385863 z 23.01.2012 
 

356 LA/3 MC MČ Lamač, k.ú. Lamač ,  
zaslala metodické pripomienky pre územie celého mesta 
informovala o tom, že v súčasnosti obstaráva ÚPN zón, ktoré 
požaduje v novom ÚPN rešpektovať 
- ÚPN Z Bratislava, Lamač – Zečák 
-ÚPN Z Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie  
žiada rešpektovať prerokovanú Urbanistickú štúdiu Bratislava, 
Lamač – Staré záhrady    
 

Podnet je  overovaný na zonálnej úrovni   
 
 ÚPN Z Bratislava, Lamač – Zečák 
stanovisko hl.m. k návrhu zadania 
51738/10-304554 
zo dňa 29.10.2010 
stanovisko hl.m. k čistopisu zadania 51738/10/6-354448 z 21.2.2011 
 
ÚPN Z Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie 
Stanovisko hl.m. k oznámeniu o začatí obstarávania UPN Z 54837/11-
351167    z 26.10.2011             
 
UŠ Bratislava, Lamač – Staré záhrady    
stanovisko  hl.m. k návrhu UŠ 
05/26311/49250 
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zo 11.11.2005 
stanovisko hl.m. k UŠ 
06/14662/28661 
zo 07.06.2006 
doplnok  stanoviska hl.m. 
06/14662/58311 
zo 05.09.2006 
stanovisko hl.m.  k prepracovanej UŠ  č.j. 06/31836/6971 zo dňa 
31.10.2006 
Odpovedané listom hl. m. 
49692/11/59/410740       z 29.03.2012 
Podnet do nového ÚPN  
 

357 LA/5 FO MČ Lamač, k.ú. Lamač ,  
Lok. Lamač Zečák, p.č. 2555/237  
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu/kód 201, kód F, na 
funkciu malopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102, kód 
B  
Nesúhlas s trasovaním komunikácie cez pozemok 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
 
Lokalita je súčasťou územia ÚPN Z Bratislava, Lamač – Zečák 
stanovisko hl.m. k návrhu zadania ÚPN Z 
51738/10-304554 
zo dňa 29.10.2010 
stanovisko hl.m. k čistopisu zadania 51738/10/6-354448 z 21.2.2011 
Podnet do nového UPN  
  - mail 
 

358 LA/7 MČ 
 

MČ Lamač, k.ú. Lamač ,  
Uplatnili nasledovné podnety: 
a. rešpektovať v súčastnosti obsta-rávané  
UPN Z Lamač Zečák 
UPN Z Lamač Malokarpatské nám.  UŠ Staré záhrady 
Odporúčané podnety pre nový UPN: 
Navrhnúť formu ochrany bývalej pamiatkovej zóny 
Plochy pre obč. vybavenosť – nekomerčného charakteru zahrnúť 
medzi verejnoprospešné stavby 
Pre stabilizované územia stanoviť max. výškovú hladinu tak, sa 
nenarúšal život a urbanistická kompozícia zažitých území 
Stanoviť, že tam kde UPN určuje spracovať UPN Z tieto sú pod-

Podnet do nového UPN  
Odpovedané listom hl. m. 
41754/12 
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mienkou novej výstavby 
Charakterizovať režim ochranného pásma lesa, do jeho územia 
nenavrhovať rozvojové plochy 
Zvážiť navrhované obytné funkcie do území so zvýšenou 
hladinou hluku 
Podnety pre funkčné zmeny: 
V lokalite cesta na Klanec pod vodojemom p.č. 3119/8, 3119/9, 
2974/8, 2974/9  
z funkcie les, les ostatný lesný pôdny fond /kód 1001, na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102 
 

Detto podnet LA/6 
 
 
 

359 LA/8 
ODP/7 

HM 
 

MČ LAMAČ, k.ú. Lamač, úprava trasovania obslužnej 
komunikácie FT C1 + C s MHD v lokalite Zečák 

úprava trasovania komunikácie v zmysle podkladu spracovaného Ing. 
arch. Zelinom z dôvodu dosiahnutia konsenzu pri spracovávaní ÚPNZ 
Lamač – Zečák 
Zmena vo výkrese VDV (úprava trasy komunikácie) 
 

360 PE/3 
 

MČ 
FO 

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, ul. Tupolevova 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia bývania a 
občianskej vybavenosti /501 na  funkciu  parky, sadovnícke a 
lesoparkové úpravy /kód 1110. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Detto PE/43 – na 201 H 

361 PE/4 
 

FO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, ul. Hálová 
Zmena funkčného využitia z funkcie viacpodlažná zástavba 
obytného územia kód /101 na  funkciu  parky, sadovnícke a 
lesoparkové úpravy /kód 1110. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Detto PE/33 
V území je pripravovaná výstavba investičného zámeru Dom seniorov 
s opatrovateľskou starostlivosťou ako súčasť základnej vybavenosti 
obytného územia 
 

362 PE/5 
 

PO MČ PETRŽALKA, ul. Jantárová cesta, ul. Pri Seči, ul. 
Kočánkova, ul. Klokočova po most Apollo 
Zmena koncepcie schválenej v UPNZ celomestské centrum 
Petržalka.  
 
 
 
  

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
stanovisko hl.m. k návrhu zadania UŠ MAGS ORM 24075/09-11951 
z 13.11.2009  
Podaná žiadosť na ZS Kissng Tower – podanie sa má  zosúladiť 
s platným ÚPN Z 
Lokalita čiastočne detto PE/26, PE/24   
 

363 PE/6 
 

PO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, ul. Dolnozemská, ul. 
Betliarska 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ lokality Dolnozemská-
Betliarska 
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Zmena funkčného využitia z funkcie šport, telovýchovu a voľný 
čas /kód 401 na funkciu malopodlažná zástavba obytného 
územia /kód 102 a na funkciu  občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu /kód 201. 
Zmena funkčného využitia z funkcie zariadení MHD a 
autobusovej MHD /kód 701 na  funkciu občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu /kód 201. 
Zmena funkčného využitia plochy ochranná a izolačná zeleň/ 
kód 1130 na  funkciu občianska vybavenosť celomestského a 
nadmestského významu /kód 201.  
Zmena funkčného využitia z funkcie ochranná a izolačná zeleň 
/kód 1130 na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia 
/kód 102. Zmena regulácie na rozvojové územie. 
V časti územia sa zachováva funkcia šport, telovýchova a voľný 
čas. 
 

 
stanovisko hl.m. k návrhu zadania UŠ 41616/09-192499 z 20.1.2010 
 
Vydané ZS 
- Architech hause (Architech  s.r.o.) 35103/25993/09 z 18.3.2009 
- Hotel Barok (Architech  s.r.o.) 35104/25992/09 z 18.3.2009 
- Penzion Melrose –apatrman.dom ( Neobau s.r.o.) 22712/17638/2008 z 
14.5.2008 
- Areál DPB – Autobusové depo Petržalka (Popper Capital s.r.o.) 
11292/20973/2006 z 11.5.2006 
- Areál DPB – Autobusové depo Petržalka-rozšírenie parkoviska pre 
autobusy Petržalka (Popper Capital s.r.o.) 29650/63976/06 z 
23.10.2006  
- Rozšírenie autobus .depa 
- Prevádzková budova Unitec Holding ( Unitec Holding s.r.o) 
43201/284799/08 z 17.9.2008 
- Obchodné centrum AGF Invest ( AGF Invest s.r.o.) 55437/343994/08 
z 21.4.2009 
- Zberný dvor Bratislava – Petržalka – Janíkov dvor (Magistrát hl. m. 
SR Bratislavy) 41261/2009 z 11.5.2009 
- - Multifunkčný športový areál „Danube“ Dolnozemská cesta (1.župná 
a.s.) 53465/08/332333 z 26.11.2008  
- Rozšírenie autobus. depa 
Prevádzková budova Unitec Holding ( Unitec holding s.r.o) 
43201/284799/08 z 17.9.2008 
 

364 PE/7 
 

PO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, západná rozvojová os 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201, 
a distribučné centrá, sklady, stavebníctvo / kód 302, zmiešané 
územia bývania a občianskej vybavenosti /kód 501, 
málopodlažná zástavba obytného územia, kód 102, šport, 
telovýchova a voľný čas, kód 401, krajinná zeleň/ kód 1002, 
rekreácia v prírodnom prostredí/ kód 1003, občianska 
vybavenosť lokálneho významu/ kód 202, vyhradená zeleň/ kód 
1120,  
 na funkciu občianska vybavenosť celomestského a 
nadmestského významu /kód 201 a na funkciu zmiešané územia 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
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bývania a občianskej vybavenosti /kód 501.  
Nové funkčné a priestorové usporiadanie  
 

365 PE/8 
 

PO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, nárožie Viedenskej cesty 
a Rusovskej cesty 
Zmena funkčného využitia z funkcie parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy /kód 1110 na funkciu občianska 
vybavenosť celomest-ského a nadmestského významu /kód 201. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 

366 PE/9 
 

PO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, Macharova ul. 
Zmena funkčného využitia z funkcie ochranná izolačná zeleň 
/kód 1130 na funkciu umožňujúcu výstavbu polyfunkčného 
objektu s prevažujúcou funkciou občianskej vybavenosti. 
- na funkciu občianska vybavenosť celomestského a 
nadmestského významu /kód 201, resp. zmiešané územia 
bývania a občianskej vybavenosti /kód 501 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Vydané ZS 
- Dočasná prístupová komunikácia k stavbe Vista Tower (Vista Tower 
a.s.) 41167/275916/08 z 11.9.2008 – dočasná stavba 
 
Detto PE/38 – MČ -201E 

367 PE/10 
 

PO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, Janíkov dvor - Južné mesto 
A/B 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
občianska vybavenosť celomest-ského a nadmestského významu 
/kód 201, regulačný kód B, G, viacpodlažná zástavba obytného 
územia / kód 101 regulačný kód H na funkciu občianska 
vybavenosť celomest-ského a nadmestského významu /kód 201, 
regulačný kód I 
Nové funkčné a priestorové usporiadanie 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ Južné mesto, zóna A/B – 
Bratislava Petržalka 
 
stanovisko hl.m. k návrhu zadania UŠ 33011/09-12804 z 15.7.2009 
 
stanovisko k UŠ 47598/2010/268072 z 18.10.2010 
 (spracovateľ  VUP DECO) 
 

368 PE/11 
 

PO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, Janíkov dvor - Južné mesto 
B/C 
Zmena funkčného využitia z funkcie viacpodlažná zástavba 
obytného územia, kód E/101,  H/101, málopodlažná zástavba 
obytného územia, kód C/102, E/102, občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu, kód F/201, G/201, 
šport, telovýchova a voľný čas, kód X/401, parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy, kód 1110 a ostatná ochranná a izolačná 
zeleň, kód 1130 
na nové riešenie intenzity využitia a priestorového usporiadania 
územia  
umožňujúceho výstavbu bytových domov s príslušnou 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ Južné mesto, zóna B/C – 
Bratislava Petržalka 
 
stanovisko hl.m. k návrhu zadania UŠ 53920/09-321442 z 18.3.2010 
Opätovne uplatnený podnet listom č.j 399422 z 28.9.2012 
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Č. Označe-
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 

občianskou vybavenosťou  
 

369 PE/13 
 

PO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka 
Janíkov dvor -Janíkovské pole E 
Zmena v dopravnom riešení 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni UŠ    Janíkov dvor, Janíkovské 
pole – lokalita E 
 
stanovisko hl.m. k návrhu zadania UŠ 50750/09-290237 z 22.10.2009 
stanovisko k UŠ 57833/09-345 621  z 3.5.2010  
(spracovateľ Archinex) 
         

370 PE/15 
 

PO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka 
MČ JAROVCE, k.ú Jarovce, pri diaľnici – centrum 
(megakasíno) 
Zmena funkčného využitia z funkcie 
občianska vybavenosť celomest-ského a nadmestského 
významu/ kód   201,  zmiešané územie obcho-du, služieb 
výrobných a nevýro-bných/ kód 502, zmiešané územie bývania 
a občianskej vybavenosti / kód 501, šport, telovýchova a voľný 
čas, kód 401, viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 101, 
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód 1110 a ostatná 
ochranná a izola-čná zeleň, kód 1130,  rekreácia v prírodnom 
prostredí/ kód 1003, plochy zariadení MHD a AHD /kód 701, 
na funkcie občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu/ kód   201,  zmiešané územie bývania 
a občianskej vybavenosti /kód 501, šport, telovýchova a voľný 
čas, kód 401, viacpodlažná zástavba obytného územia /kód 101, 
rekreácia v prírodnom prostredí/ kód 1003. 
Nové funkčné a priestorové usporiadanie 
 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ polyfunkčné centrum 
v MČ Petržalka – Jarovce 
 
stanovisko  hl.m. k návrhu zadania UŠM 48746/08-309283 z 23.32009 
stanovisko hl.m. k UŠ  
34679/2010-9474 z 22.2.2010 – záporné  
 

371 PE/16 vlastn
ý 
PO 
FO 

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, MČ RUŽINOV k.ú. 
Ružinov, koridor produktovodu, ropovodu 
Zmena spočíva vo vylúčení územnej rezervy koridoru pre 
vedenie produktovodov a ropovodu Schwe-chat – Slovnaft 
územím mesta 
Zároveň zmena UPN VUC BSK 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
list č. j.: 42394/10-238323 z 22.04.2010 adresovaný predsedovi 
Bratislavského samosprávneho kraja ohľadne potreby doriešenia 
problematiky najskôr na úrovni územného plánu veľkého územného 
celku Bratislavského kraja.  
Odpoveď na interpeláciu Doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc., starostu 
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Pod-
net 
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 Obsah podnetu Analýza 
poznámka  
 
Mestskej časti Bratislava – Petržalka vo veci potreby presadzovania 
spoločného záujmu samosprávnych orgánov všetkých stupňov na 
nedotknuteľnosti územia Žitného ostrova pre realizáciu nových trás 
ropovodov.  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl. m. 
57420/11-393683, 57236/11-393682 z 15.11.2011 
 

372 PE/18 PO 
 

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka,  
Lokalita Vranovská – Údernícka 
p.č. 3704/3-4, 3705, 3706, 3708/1-9, 3709/1-12, 3710, 3711, 
3712, 3713/1-5, 3719, 3720/1, 3720/3, 3720/5, 3722/6, 3722/10, 
3726/4-5, 5570 – 
Zmena funkčného využitia z funkcie šport, telovýchova voľný 
čas/ kód 401 na funkciu zmiešané územie bývania a občianskej 
vybavenosti/ kód 501 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl. m. 
58183/11- 400324  z 10.1.2012            

373 PE/19 PO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka lok. p.č. 3022/1,49,50,51,54 
Zmena funkčného využitia z funkcie  distribučné centrá, sklady, 
stavebníctvo E/302, ostatná ochranná a izolačná zeleň 1130, 
šport, telovýchova a voľný čas X/401, viacpodlažná zástavba 
obytného územia E/101, parky, sadovnícke a lesoparkové 
úpravy 1110, málopodlažná zástavba obytného územia C/102  
 na funkcie zmiešané územia bývania a obč. vybavenosti E/501, 
G/501, viacpodlažná zástavba obytného územia F/101,občianska 
vybavenosť lokálneho významu D/202, , šport, telovýchova 
a voľný čas 401, málopodlažná zástavba obytného územia 
D/102.  
 

Podnet bol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ v časti územia Janíkov 
dvor, Janíkovské pole – lokalita C2 ( podnet PE/12) 
 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m.  
58083/11- 401147 z 18.1.2012 
Opätovne uplatnený podnet listom č.j 399150 z 28.9.2012    
 
výzva na dodanie čistopisu  
nesúhlasné stanovisko MČ              

374 PE/21 PO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka lok. 3694/227, 37, 86, 
3494/199 
v areáli Matador 
Požiadavka na nové dopravné riešenie   
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
57788/11- 400187    z 12.1.2012    
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poznámka  
 

375 PE/24 PO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita UPN-Z celomestské cen-trum Petržalka  
Premietnuť reguláciu UPN Z 
Nezapracovať nové rameno Dunaja 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
  
Lokalite je súčasťou  riešeného územia  ÚPN Z CMC Petržalka 
Lokalita v rámci ZaD 02  
KR/PE/5, RV/PE/7,  
RV/PE/1 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
57955/11-401066 z 30.1.2012 
Lokalita čiastočne detto PE/26, PE/5           
  

376 PE/25 FO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lok. pri Dolnozemskej ceste. 
p.č. 3021/17, 3021/88, 3021/122 
Zmena funkčného využitia z funkcie šport telovýchova, voľný 
čas / kód  401 na funkcie zmiešané územie bývania a občianskej 
vybavenosti/ kód 501 a šport telovýchova, voľný čas / kód  401 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
55188/11-369193 z 12.12.2011 
 
Lokalita je súčasťou územia PE/6 

377 PE/26 PO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita lodenica na brehu Dunaja východne od Starého mostu  
Riešiť ako stabilizované  športové plochy  
funkcia šport, telovýchova, voľný čas /kód 401 

Podnet do nového UPN mesta 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
57935/11-401420 Z 30.1.2012 
Lokalita čiastočne detto PE/24, PE/5         
    

378 PE/27 PO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Medzi Rakúskom a diaľnicou D2 
lok. 5875/65, 66 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
lokálneho  významu/ kód  202 regualčný kód E a distribučné 
centrá, sklady, stavebníctvo / kód 302 regualačný kód E 
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti/ kód 501 
regulačný kód G, ochranná a izolačná zeleň/kód 1130, krajinná 
zeleň/ kód 1002, mestská zeleň - vyhradená, cintoríny/ kód 1120 
na funkciu zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti 
501 regualčný kód M 
požiadavka na zmenu  trasy vedenia VN 

 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
57932/11- 400922 z 22.11.2011  
 
Lokalita čiastočne detto PE/22            
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379 PE/28 FO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lok. Tematínska 
p.č. 1866/2 
Zmena funkčného využitia z funkcie parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy /kód 1110 na nové funkcie 
umožňujúce dopravný prístup a parkovacie stánie 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
59859/11- 415306  z 10.1.2012              

380 PE/29 PO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lok. medzi Dolnozemskou a autobusovým depom MHD 
Zmena funkčného využitia z funkcie šport telovýchova, voľný 
čas / kód  401 na funkciu občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu /kód 201. 
 

Podnet overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  Dolnozemská – Betliarska 
 
stanovisko hl.m. k návrhu zadania UŠ 41616/09-192499 z 20.1.2010 
 
(Časť územia zhodná ako v podnete PE/6) 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
58011/11- 401076  z 10.1.2012 
 

381 PE/32 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
zaslala metodické pripomienky a podnety k zabezpečeniu 
územno-plánovacích podkladov v rámci celého územia mesta 
zaslala zoznam územnoplánovacích podkladov, 
územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích 
podkladov na úrovni zón, ktoré sa nachádzajú na jej území 
 

Podnet do nového ÚPN  
 
Odpovedané listom hl. m. 
49692/11/45/368673       z 29.03.2012  

382 PE/33 FO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita Hálova, p.č. 3574/5 
Zmena funkčného využitia z funkcie viacpodlažná zástavba 
obytného územia /kód 101    na parky, sadovnícke a lesoparkové 
úpravy /kód 1110 
 

Detto PE/4 
 
V území je pripravovaná výstavba investičného zámeru Dom seniorov 
s opatrovateľskou starostlivosťou ako súčasť základnej vybavenosti 
obytného územia 

383 PE/34 FO MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita Janíkovské polia, p.č. 3033/27 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
ochranná a izolačná zeleň /kód 1130 a energetika 
a telekomunikácie /kód 602 
na funkciu občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu /kód 201 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
 
Odpovedané listom 50814/12-385235 
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384 PE/36 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita Einsteinova 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110 na funkciu  
občianska vybavenosť celomest-ského a nadmestského významu 
/kód 201   
Zdokumentovať reálny stav funkčného využitia stabilizovaného 
územia  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
 
Odpovedané listom 51107/12-388479 
 
Záväzné stanovisko hl.m. 12086/21256/04 z 21.6.2004 – nesúhlasné 
Veža aupark 

385 PE/37 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita Zadunajská ul. pri gymnáziu Mercury  
Zmena funkčného využitia z funkcie  
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti/ kód 501 na 
funkciu  občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu /kód 201  rozvojové D 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Odpovedané listom 51107/12-388479 

386 PE/38 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita Macharova  
Zmena funkčného využitia z funkcie  
ochranná a izolačná zeleň /kód 1130 na funkciu  občianska 
vybavenosť celomestského a nadmestského významu /kód 201  
rozvojové E 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
 
Odpovedané listom 51107/12-388479 
Lokalita detto PE/9 

387 PE/39 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita Dolnozemská ul. pri Ekonomickej univerzite  
Zmena – doplniť obslužnú komunikáciu v zmysle UPN 
Z a upraviť funkčnú plochu  
funkčného využitia  
ochranná a izolačná zeleň /kód 1130 a  občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201   
 

Podnet do nového ÚPN  
 
Odpovedané listom 51107/12-388479 

388 PE/40 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita M.C. Sklodovskej   
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
lokálneho významu /kód 202 na šport, telovýchova a voľný čas 
/kód 401 
Zdokumentovať reálny stav funkčného využitia stabilizovaného 
územia  

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni   
SP Hokejová hala vydané 23.8.2012 
 
Podnet do nového ÚPN  
 
Odpovedané listom 51107/12-388479 
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389 PE/41 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita Haanova – pri areály ZŠ a gymnázia  
Zmena funkčného využitia z funkcie viacpodlažná zástavba 
obytného územia /kód 101   rozvojové G na stabilizované 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom 51107/12-388479 
 

390 PE/42 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita Petržalka City  
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomest-ského a nadmestského významu /kód 201, zmiešané 
územie bývania a občianskej vybavenosti/ kód 501, parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110 
Podľa UŠ Petržalka City 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
 
Odpovedané listom 51107/12-388479 

391 PE/43 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita Tupolevova 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti/ kód 501  
rozvojové H na funkciu  občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu /kód 201  rozvojové H 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
 
Odpovedané listom 51107/12-388479 
Detto lokalita PE/3 
- podnet na 1110 
 

392 PE/44 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita Romanova ul. – obchodný dom Kaufland   
Zmena funkčného využitia – úprava rozhrania plôch  parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy  /kód 1110 a občianska 
vybavenosť celomest-ského a nadmestského významu /kód 201 
Zdokumentovať reálny stav funkčného využitia stabilizovaného 
územia  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
 
Odpovedané listom 51107/12-388479 

393 PE/46 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita Kopčianska ul – areál Kersan 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
priemyselná výroba, kód 301 na funkciu  distribučné centrá, 
sklady, stavebníctvo, kód 302 
skutkový stav 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
 
Odpovedané listom 51107/12-388479 

394 PE/47 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita Panónska, Budatínska, Vyšehradská   

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
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Zdokumentovať reálny stav funkčného využitia stabilizovaného 
územia  
- autoservisy, polyfunkčné budovy 
 

Podnet do nového ÚPN  
 
Odpovedané listom 51107/12-388479 

395 PE/48 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Lokalita Panónska, Jasovská 
Zmena funkčného využitia z funkcie  
Zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných 
kód 502 stabilizované na rozvojové E 
 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
 
Odpovedané listom 51107/12-388479 

396 PE/50 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Žiadajú graficky zjednotiť vyjadrenie území ochranných pásiem 
vzdušných vedení VVN cez Petržalku 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom 51107/12-388479 
 

397 PE/51 MČ MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka  
Žiadajú doplniť sieť hlavných cyklystických trás v rozvojových 
územiach  Petržalky- Petržalka západ, Petržalka juh 
A dopniť priečne cyklistické prepojenia medzi hlavnými trasami 
Chorvatske rameno – Petržalske korzo . Kopčianska cesta  

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
 
Podnet do nového ÚPN  
 
Odpovedané listom 51107/12-388479 
 

398 PE/72 
ODP/34 

HM MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, lokalita Chorvátske rameno - 
zmena polohy cyklotrasy  

zosúladenie s jestvujúcim stavom 
Zmena vo výkrese VDV (Hlavné cyklistické trasy na vypusenie/ 
Hlavné cyklistické trasy) 
 

399 JA/2 
 

MČ MČ JAROVCE, k. ú. Jarovce, okraj zástavby, ukončenie ul. 
Kôstkovej, ul. Rastlinnej a ul. Mandľovej 
Zmena funkčného využitia z funkcie sady /kód 1201 na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102. 
Požiadavka na stanovenie intenzity využitia územia. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 

400 JA/5 
 

MČ MČ JAROVCE, k. ú. Jarovce, ul. Chotárna 
Zmena funkčného využitia z funkcie parky, sadovnícke a 
lesoparkové úpravy/kód 1201 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia/kód 102.  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
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401 JA/6 
 

MČ MČ JAROVCE, k. ú. Jarovce, ul. Chotárna 
Zmena funkčného využitia z funkcie parky, sadovnícke a 
lesoparkové úpravy/kód 1201 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia/kód 102.  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 

402 JA/8 
 

MČ MČ JAROVCE, k. ú. Jarovce, lokalita križovatka diaľnice D4 -
pôvodná cesta Jarovce-Kittsee 
Zmena funkčného využitia z funkcie orná pôda /kód 1205 na 
funkciu rekreácia v prírodnom prostredí /kód 1003.  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 

403 JA/12 PO MČ Jarovce, k. ú. Jarovce  
Lokalita zemník pri Jaroveckom ramene  
Premietnuť reguláciu  športové plochy  
funkcia šport, telovýchova, voľný čas /kód 401  
 

Podnet do nového  ÚPN mesta 
 
Odpovedané listom hl.m 
57935/11-401420 z 30.1.2012 

404 RUS/2 
 

MČ MČ RUSOVCE, k. ú. Rusovce, lokalita Rusovce západ 
Zmena funkčného využitia z funkcie zmiešané územia obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných /kód 502 na funkciu 
malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102.  
. 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  Bratislava – Rusovce, 
Západ 
 
stanovisko hl. m k návrhu zadania UŠ 48983/09-281236 z 1.12.2009 
MČ uznesením MZ č.212 z 19.6.2012 stiahla podnet  
Odpovedané listom hl.m 
46677/12-337309 z 10.8.2012 
 

405 RUS/5 
 

MČ MČ RUSOVCE, k. ú. Rusovce, lokalita Rusovce sever 
Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
lokálneho významu /kód 202 na funkciu zmiešané územia 
bývania a občianskej vybavenosti /kód 501. Požiadavka na 
zmenu intenzity využitia územia. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Lokalita je súčasťou územia riešeného v UPN Z Rusovce severe 
 
Stanovisko hl. m. k návrhu zadania UPN Z 58411/09-352440 
z 30.8.2010 
Stanovisko hl.m. k čistopisu zadania UPN Z 44163/11-262871 
z 9.5.2011 
 

406 RUS/6 
 

MČ MČ RUSOVCE, k. ú. Rusovce, sever 
Zmena funkčného využitia z funkcie orná pôda /kód 1205 na 
funkciu šport, telovýchova a voľný čas/ kód 401. 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
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407 RUS/7 
 

PO MČ RUSOVCE, k. ú. Rusovce, pri Rusoveckom sade p.č. 
1228/35.36, 1229/8,9,10,11,12, 1230 
Zmena funkčného využitia z funkcie parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy/kód 1110 na funkciu občianska 
vybavenosť lokálneho významu /kód 202 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
stanovisko hl.m. 34150/10/6428 z 11.2.2010 overiť formou ÚŠ 
 

408 RUS/8 FO MČ RUSOVCE, k. ú. Rusovce, p.č. 1278/392 C, E: 
4011,4015/2, 4016, 4017/1,2, 4018  
Zmena funkčného využitia z funkcie orná pôda, kód 1205, južná 
časť sa nachádza v ochrannom pásme železničných tratí 
a prechádza ňou biokoridor na funkciu skladové hospodárstvo 
plochy poľnohospo-dárskej výroby/ kód 303.   
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
  
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
54756/11- 365676   z 8.12.2011              

409 RUS/9 FO MČ RUSOVCE, k. ú. Rusovce, p.č. 1209, 1208/10, 1207/5, 
1207/7 
Zmena funkčného využitia z funkcie šport telovýchova, voľný 
čas/  kód  401,  les, ostatné lesné pozemky/ kód 1001 na funkciu  
malopodlažná zástavba obytného územia/kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
Lokalita je súčasťou územia riešeného v ÚPN Z  
Rusovce sever 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
58043/11- 401021  z 30.11.2011      
    

410 ČU/2 
 

MČ 
PO 

MČ ČUNOVO, k. ú. Čunovo, lokalita Zichyho tably - sever 
Zmena funkčného využitia z funkcie orná pôda /kód 1205 na 
funkciu malopodlažná zástavba obytného územia /kód 102. 
Požiadavka na stanovenie regulácie B/102 

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  Čunovo Zichiho tably 
B/1, B/2 
 
stanovisko hl.m. k návrhu zadania 47684/2010-267610 z 20.9.2010 
 

411 ČU/4 
 

MČ 
PO 

MČ ČUNOVO, k. ú. Čunovo, lokalita pri Vodnom diele 
Gabčíkovo zdrž Hrušov  
Zmena funkčného využitia z funkcie  s odvolaním sa na zonálne 
riešenia podľa štúdie Danubia park,  zmeny funkčného využitia 
, priestorového usporiadania, intenzity využitia územia 
 
Zmena funkčného využitia z funkcie  šport, telovýchova a voľný 
čas/ kód 401, občianska vybavenosť celo-mestského 
a nadmestského význa-mu/ kód 201, inundačné územie / kód 
1300, les, ostatný lesný a pôdny fond /kód 1001, rekreácia 
v prírodnom prostredí / kód 1003, ochranná a izolačná zeleň 
/kód 1130, vodné plochy vodné toky / kód 901 na funkciu šport, 
telovýchova a voľný čas/ kód 401 a občianska vybavenosť celo-

Podnet je overovaný na zonálnej úrovni  UŠ Danubian Park 
 
stanovisko k návrhu zadania UŠ 46723/09-268916 z 22.2.2010 
 
stanovisko 54113/10/1-325207a 54113/10/2 -325207  z 6.10.2010 na 
podklade stanoviska  UK 
 
UŠ má byť využitá ako podklad  aj pre zmenu  ÚPN Z Čunovo 
Danubia park  
 
Vydané ZS 
- Rekreačno-športový areál Danubia Park, dočasné depónie materiálu 
pre budúcu úpravu terénu (Danubia Invest a.s.) 51988/298785/09 z 
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mestského a nadmestského význa-mu/ kód 201, rekreácia 
v prírodnom prostredí / kód 1003, vodné plochy vodné toky / 
kód 901 
Podnet na zmenu dopravného napojenia  
 

12.2.2010 – dočasná stavba 
- EUROVELO 6 BEZENYE-RAJKA-ČUNOVO-RUSOVCE, Cyklistická 
cestička Čunovo hrádza – maďarská hranica (Miestny úrad Bratislava 
– Čunovo) 42674/257319/10 z 20.5.2010 – dočasná stavba 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
55278/11-368284 z 30.1.2012 
 

412 CU/6 FO MČ ČUNOVO, k. ú. Čunovo, lokalita Zichyho tably pri vodnom 
zdroji p.č. 698/24, 698/28 
Zmena funkčného využitia z funkcie orná pôda kód 1205 na 
funkciu malopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
stanovisko hl.m. 57117/09/343725 z 4.12.2009 
neoporúča sa – konflikt s vyhlasovaním ochranného pásma vodného 
zdroja  
(na podklade UK) 
 

413 CU/8 FO MČ ČUNOVO, k. ú. Čunovo 
Západne od Petržalskej cesty 
p.č. 728/8, 728/10-24, 728/22 
Zmena funkčného využitia z funkcie  orná pôda kód 1205, na 
funkciu záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality/ kód 
1203  
 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
  
stanovisko hl.m. 46543/2010-260693 
z 6.9.2010 nesúhlas 
Lokalita detto ČU/10 
 

414 CU/10 FO MČ ČUNOVO, k. ú. Čunovo 
p.č. 728/8, 728/10-24 
Zmena funkčného využitia z funkcie  orná pôda/ kód 1205, 
krajinná zeleň/ kód 1002 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia / kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
  
List hl.m. 46730/11-288953 z 31.05.2011- nesúhlas 
 
Lokalita detto ČU/8 
 

415 CU/12 MČ MČ ČUNOVO, k. ú. Čunovo 
p.č. 730/133-158, 730/180 
Zmena funkčného využitia z funkcie  záhrady, záhradkárske 
a chatové osady a lokality/ kód 1203 a 
krajinná zeleň/ kód 1002 na funkciu malopodlažná zástavba 
obytného územia / kód 102  

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
  
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
56895/11- 389205   z 9.1.2012 
Lokalita je súčasťou územia riešeného v ÚPN Z zóny záhradkárskej a 
chatovej osady  BA MČ Čunovo ”Dolné kostolné polia 
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Stanovisko k návrhu zadania  ÚPN Z 51345/09-296057 z 19.10.2009 
Stanovisko k návrhu UPN Z 40795/12-256917 z 25.6.2012 
 

416 CU/13 FO MČ ČUNOVO, k. ú. Čunovo 
p.č. 730/232 
Zmena funkčného využitia z funkcie  orná pôda/ kód 1205,  
krajinná zeleň /kód 1002, na funkciu šport, telovýchova a voľný 
čas/ kód 401  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
  
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
58669/11-406513 z 26.1.2012 

417 ČU/14 FO MČ Čunovo, k. ú. Čunovo 
Pri vodnom zdroji 
p.č. 698/18-19, 
698/22-37, 698/45-46, 698/150, 703/1, 2031, 2032, 2035 
Zmena funkčného využitia z funkcie  orná pôda kód 1205 na 
funkciu malopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
57791/11-400015 z 27.1.2012 
 
 

418 CU/15 FO MČ ČUNOVO, k. ú. Čunovo 
p. č. 728/3  

Zmena funkčného využitia z funkcie  orná pôda/ kód 1205, 
krajinná zeleň/ kód 1002 na funkciu  málopodlažná zástavba 
obytného územia/ kód 102 regulačný kód E a zvyšok územia na 
plochy málopodlažnej zástavby obytného územia/ kód 
102regulačný kód C  
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ 
 
Podnet do nového ÚPN  
Odpovedané listom hl.m 
55176/11- 367699       z 8.11.2011 

419 ČU/16 MČ 
FO 

MČ Čunovo, k. ú. Čunovo 
Lok. Dlhá ul, Novosadská ul. 
parc.č. 249/4, 250, 252/3,  
Zmena funkčného využitia z funkcie  parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy / kód 1110  na funkciu málopodlažná 
zástavba obytného územia /kód 102, rozvojové 
 

Podnet nebol overovaný na zonálnej úrovni  UŠ  
Podnet do nového ÚPN  
 
Odpovedané listom hl. m. 
 

420 CM/1 PO k.ú. celého mesta 
Zmena - vyznačenie ochranných pásiem u diaľnic 
prechádzajúcich územím hlavného mesta SR Bratislavy diaľnice 
D1, D2, D4 a ich ochranných pásiem 
 

 
ÚR diaľnic 
 
listom č. j.: MAGS ORM 45093/10/252310 z 09.06.2010 zvolané 
rokovanie v termíne 08.07.2010 k predmetnej problematike 
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421 CM/2 Obec 
Rovin
ka 

k. ú. celého mesta 
územná rezerva pre rýchlostnú cestu R7 – variant C 
 
 

Podnet do nového ÚPN 

422 CM/3 Obec 
Dunaj
ská 
Lužná 
 

k. ú. celého mesta 
územná rezerva pre rýchlostnú cestu R7 – variant C 
 

Podnet do nového ÚPN 

423 CM/4 Obec 
Most 
pri 
Bratis
lave 

k. ú. celého mesta 
územná rezerva pre rýchlostnú cestu R1 v smere Most pri 
Bratislave – Sereď 
začiatok úseku na pripravovanej diaľnici D4 (Jarovce – Ivanka 
pri Dunaji sever) v zmysle „zeleného variantu“ 
 

Podnet do nového ÚPN 

424 CM/5 Mesto 
Svätý 
Jur 

riešenie problematiky dopravy v miestnych častiach Bratislavy 
zo strany privádzača – regionálna cesta II/502 (komunikácia, 
statická doprava, verejná doprava, integrovaný systém verejnej 
dopravy a pod.) 
 

Podnet do nového ÚPN 

425 CM/6 PO  
(DP) 

k. ú. celého mesta 
A. vypustiť z ÚPN trolejbusovú trať A1.Banšelova, 
Bočná/Krajná 
B. zapracovať nové trolejbusové trate: 
B1. Rožňavská, Studená, napojenie na trasu Zlaté piesky 
B2. Rožňavská, Galvaniho, Avion Shopping Park a vetva 
Ivanská cesta, Letisko M. R. Štefánika 
B3. Slovnaftská, Bajkalská, Prístavná, napojenie na trať 
Landererova 
B4. Trenčianska, Bajkalská, prievozská, variantne EuroMax 
alebo  Hraničná, Mlynské nivy/východ 
B5. Trnavská, Vrakunská cesta, Hradská, Dvojkrížna a prípadne 
aj vetva s odbočením Ráztočná 
B6. Patrónka, Mlynská dolina, Botanická, Karloveská 
(Molecova) 
C. zapracovať nové električkové trate 
C1. prepojenie Vajnorskej a Račianskej radiály cez Vajnory 
s odbočnou vetvou do areálu CEPIT s obratiskom (použiť štúdiu 

Podnet do nového ÚPN  
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REMING Consult) 
C2. Ružinovská, zóna Pharos, Letisko M. R. Štefánika 
C3. Americké námestie – spojnica Radlinského ulice a Krížnej 
ul. pri obytnom bloku Avion 
D. zapracovať nové zariadenia technickej vybavenosti 
D1. meniarne pre napájanie trolejbusových a električkových 
tratí: lokalizácia sa určí na základe odborného posúdenia 
k prijatým, do ÚPN novozaradeným tratiam mestských dráh     
 

426 CM/7 PO 
Mest 
ské 
lesy 

k. ú. celého mesta 
zaslal požiadavky a odporúčania na zachovanie a revitalizáciu  
ekolo-gických, rekreačno-oddychových a lesohospodárskych 
funkcií územia v jeho správe, doriešenie technického vybavenia 
a vybavenia na rozvoj lesnej pedagogiky a environmentálne j 
výchovy (lokality Horáreň Kačín, Železná studienka, areál pod 
Horárňou, areál Muničných skladov Krasňany);  
preklasifikovanie areálov IX. mlyn, Rybárska reštaurácia 
a Snežienka na územie stabilizované, nakoľko v danom území 
nepovažuje za správne funkcie trvalého bývania, ubytovania 
hotelového typu 
požaduje v regulačnom výkrese zaradiť lokality Partizánska lúka 
a I. lom ako stabilizované plochy prírodného územia   
 

Podnet do nového ÚPN  
Podnety sú súčasťou riešeného územia UŠ Bratislavského lesoparku 
 

 



Aktualizácia územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, v znení zmien a doplnkov 
v rozsahu jednotlivých lokalít 

kód uzn.: 1.5.2 
8.2 

 

Uznesenie č. 823/2013 
     zo dňa 14. 03. 2013 
 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

A. odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
1. súhlasiť 
so spracovaním aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu 
jednotlivých lokalít na podklade predložených prehľadných tabuliek podnetov, podnetov 
prerokovaných s jednotlivými mestskými časťami, ktoré splnili stanovené odborné kritériá 
na zaradenie pre spracovanie zmien a doplnkov územného plánu: 

1.1   Podnety v rozsahu tabuľky 1, navrhnuté na zaradenie pre spracovanie aktualizácie 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy -  overené na podklade 
urbanistických štúdií zón.  

1.2  Podnety v rozsahu tabuľky 2, navrhnuté na zaradenie pre spracovanie aktualizácie 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 

-   podporujúce špecifický verejný záujem, vlastné podnety mesta, resp. mestských 
častí,   

     -  drobné zmeny charakteru: zosúladenie so skutkovým stavom, zapracovanie 
územných rozhodnutí vydaných  pred platnosťou územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy z roku 2007 a pod.  

      1.3    Podnety v rozsahu tabuľky 3, navrhnuté na zaradenie pre spracovanie aktualizácie 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - technické chyby.   

 
 
 
2. zobrať na vedomie 
tabuľku 4 Ostatné evidované podnety, v ktorej sú zaradené ostatné registrované podnety pre 
zmeny a doplnky územného plánu a tvorbu nového územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

 
3. požiadať  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečiť spracovanie aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu 
jednotlivých lokalít na podklade podnetov podľa bodu 1. tohto uznesenia. 
 

T: 30. 09. 2013 
 



B. žiada 
1. členov mestskej rady, poslať písomne primátorovi návrhy na preradenie podnetov 
z tabuľky 4 do tabuľky 1, 2 alebo 3 vrátane zdôvodnenia návrhov. 

 
T: 19. 03. 2013 

2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
zabezpečiť odborné stanovisko k predloženým návrhom podľa bodu 1. 
 
3. materiál predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

    T: 25. 04. 2013 
 



Aktualizácia územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, v znení zmien a doplnkov 
v rozsahu jednotlivých lokalít Informácia o plnení uznesenia MsR č. 823/2013 

kód uzn.: 1.5.2 
8.2 

1.10.10 

 

Uznesenie č. 841/2013 
     zo dňa 11. 04. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesenia Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 823/2013 
časť B zo dňa 14. 3. 2013. 
 



KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTN ÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Výpis zo  zasadnutia Komisie územného a strategické ho plánovania, životného prostredia 
a výstavby MsZ konaného d ňa  27.5. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2: 
Prerokovanie výsledkov pracovnej komisie poslancov MsZ na lokalitné zmeny v územnom pláne 
Predseda oznámil, že práve v tomto čase prebieha posledné stretnutie predstaviteľov poslaneckých klubov MsZ. Do 
štvrtka bude spracovaný materiál a  rozposlaný poslancom MsZ. V pondelok 3. 6. zorganizuje pre poslancov a členov 
komisie prezentáciu ohľadne prerokovaných zmien.  
Členka komisie Ing. Šimončičová zdôraznila uprednostnenie opravy technických chýb. 
Zmeny veľkého rozsahu sa  v MsZ samostatným hlasovaním zaradia do zoznamu ZaD alebo vyradia, oznámil 
poslanec Ing. Drozd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michal Muránsky, v. r. 
predseda komisie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhotovila:  
Eva Rifliková, tajomníčka komisie 
V Bratislave, dňa 29. 5. 2013 


