
                               Informácia o činnosti pracovnej skupiny ZaD03 

 
 
Obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, zverejnil oznámenie o 
strategickom dokumente "Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy" : 

 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v súlade s § 6 ods. 3 zákona NR SR 
č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje 
verejnosti, že obstarávateľ Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O. BOX 
192, 814 99 Bratislava 1 predložil Oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán 
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov 01 a 02 – Zmeny 
a doplnky 03 – A, návrh júl 2013“. Do oznámenia je možné nahliadnuť v dňoch od 
23.9.2013 do 8.10.2013 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, 
Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej 
podobe bude zámer k nahliadnutiu na http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-
plan-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-rok-2007-v-zneni-zmien-doplnk - Informačný systém 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. časť EIA/.)  Verejnosť môže svoje písomné stanovisko 
doručiť  Obvodnému úradu životného prostredia Bratislava, Karloveská 2, 
842 33  Bratislava 4 (príp. mailom na malikova.jana@ba.ouzp.sk) do 8.10.2013.Hlavným 
cieľom predloženého oznámenia o strategickom dokumente sú dve vecné zmeny 
územného plánu a 87 položiek technických chýb dokumentácie. 

Zmena DE/3 – Kráľova hora: Zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu (kód 201,D) na funkciu územie prírodnej 
zelene – krajinná zeleň (kód 1002).00 

Zmena PE/49 – Nosný systém MHD - električková trať Jantárová cesta – Štúrova ul.: 
Nová definícia nosného0 systému MHD, doplnenie električkovej trate Jantárová cesta – 
Starý most – Štúrova ul.. 

Oprava technických chýb: Oprava a odstránenie technických chýb dokumentácie, ktoré 
sa vyskytli pri grafickom spracovaní vecných zmien a doplnkov územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov 01 a 02. 

 
 
Nakoľko pracovná skupina ZaD03, nebola informovaná o tomto rozsahu zmien a 
doplnkov časť A a pracovnej skupine neboli poskytnuté potrebné podkladové materiály 
(najmä k zmene PE/49), po dohode s p. primátorom bude zvolané mimoriadne rokovanie 
pracovnej skupiny. 

Úplnú informáciu o činnosti prac. skupiny ZaD03 podám na najbližšom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. 

 
 
 
V Bratislave  dňa: 26.9.2013 
                                                                                             Radovan Jenčík 


