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Kód uzn.: 10.3.4 

 
Návrh uznesenia 

zo dňa 12.12.2013 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 
 

A. Berie na vedomie 
 

1. Petíciu proti trasovaniu ropovodu cez územie Bratislavy, ktorú organizovalo občianske 
združenie Mladá Petržalka a podpisom ju podporilo 10.590 občanov 
 

2. Informáciu o aktuálnom vývoji možného trasovania ropovodu cez katastrálne územie 
hlavného mesta SR Bratislavu 

 
 

B. Vyzýva 
 

ministra hospodárstva, aby pri ďalších odborných prácach týkajúcich sa trasovania 
ropovodu akceptoval nesúhlasné stanovisko mesta Bratislavy zo dňa 26. – 27. septembra 2013 
k trasovaniu ropovodu katastrálnym územím hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

C. Schvaľuje 
 

Postup hlavného mesta SR, ktorý súvisí s prípravou nového Územného plánu hl.m. SR 
Bratislavy, v ktorom bude v návrhu zadania vylúčené trasovanie ropovodu cez katastrálne 
územie Bratislavy. 
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Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava - Schwechat 

 
Informácia o projekte ropovodného prepojenia Bratislava-Schwechat sa predkladá ako 

plnenie Uznesenia MsZ č.1042/2013, zo dňa 24. – 25. 04. 2013, ktorým MsZ žiada primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy, predložiť komplexný materiál o trasovaní ropovodu Bratislava-
Schwechat s prijatými uzneseniami a materiálmi vlády SR a stanoviskami odborných útvarov 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, hlavnej architektky, hlavného dopravného inžiniera, 
ako aj Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. následného uznesenia č. 1147/2012 časť D 
bod 3 zo dňa 26.6.2013, ktorým MsZ žiada dopracovanie informačného materiálu. 

Materiál v zmysle uznesenia č. 1042/13 zo dňa 25.4.2013, bol vypracovaný v rozsahu 
a podrobnosti na základe informácií, ktoré má hl. mesto k dispozícii. Posledná informácia bola 
mestskému zastupiteľstvu predložená dňa 21.11.2013. 

A. Informácie o rokovaniach 

Dňa 19. 11. 2013 bola na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy doručená petícia OZ 
Mladá Petržalka, Fedinova 5, Bratislava - Petícia proti trasovaniu ropovodu cez územie 
Bratislavy. Petíciu podporilo 10 590 občanov. Podpísané petičné hárky boli odovzdané 
hlavnému mestu len na vedomie, z dôvodu, že petičný výbor v dohľadnej dobe sa bude snažiť 
odovzdať petíciu priamo vláde Slovenskej republiky, príslušnému ministerstvu. Z uvedeného 
dôvodu mestské zastupiteľstvo môže predmetnú petíciu vziať na vedomie a bratislavskí 
poslanci k nej vyjadria politický postoj v uznesení, ktoré sa však netýka len predmetnej petície, 
ale témy trasovania ropovodu ako takej.  

Dňa 25.11.2013 bol pánovi primátorovi doručený list BVS, a.s., v ktorom sa uvádza, že 
v minulosti BVS, a.s. zaujala negatívne stanovisko k výstavbe ropovodu cez územie s ochranou 
podzemných vôd. Dňa 17.10.2013 sa uskutočnilo rokovanie BSP, GmbH, projektantov 
ropovodu a BVS, a.s., na ktorom bola BVS,a.s. ponúknutá participácia na riešení ropovodu, 
avšak nebolo predstavené žiadne konkrétne riešenie, ani trasa, ku ktorej by sa mohli 
zástupcovia BVS, a.s. vyjadriť. Celé znenie listu BVS, a.s. uvádzame v prílohe tohto materiálu.  

Dňa 28. 11. 2013 sa uskutočnilo na pôde rezortu hospodárstva pracovné stretnutie k 
otázkam súvisiacim s prípravou odborného stretnutia (plánované na 4. 12. 2013) zástupcov 
bratislavskej samosprávy, ministerstva, spoločnosti Transpetrol, dotknutých inštitúcii verejnej 
správy i občianskych aktivistov. Zástupca mesta (p. Andrassy – riaditeľ kancelárie primátora) 
bol informovaný, že pripravované odborné stretnutie sa neuskutoční a minister hospodárstva 
oficiálne požiada primátora Bratislavy o delegovanie odborných zamestnancov magistrátu do 
pracovnej, odbornej komisie, ktoré opätovne posúdi odborné, vecné otázky týkajúce sa 
budúceho možného trasovania ropovodu územím mesta. Zo stanovísk dotknutých 
predstaviteľov rezortu i spoločnosti Transpetrol, práce na materiáli pre vecnú diskusiu 
o trasovaní ropovodu a následne rozhodovanie na rovni samosprávnych inštitúcií (Bratislavský 
samosprávny kraj, Bratislava), sú odhadované na 12 – 15 mesiacov.  
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B. Informácie o možnostiach zmeny UPN hl.m. SR Bratislavy 

V nadväznosti na uznesenie MsZ číslo: 1147/2013 zo dňa: 26.6.2013, ktoré žiada: „bez odkladu začať 
spracovávať zmenu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá by vylúčila trasovanie 
ropovodu cez katastrálne územia hlavného mesta SR Bratislavy“, Oddelenie koordinácie územných 
systémov sa zaoberalo možnosťou zmeny územného plánu vo vzťahu k vylúčeniu trasy ropovodu z územia mesta.  
Podľa § 25 odsek 1, písm. c) Zák. č. 50 / 1976 zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) musí byť 
návrh UPD (a podľa §31 odsek 2 aj návrh zmien ÚPN BA) v súlade so schváleným zadaním ÚPN obce.  
§ 25, odstavec (1) písmeno c) stavebného zákona hovorí : 

(1) Pred predložením návrhu územného plánu na schválenie sa preskúma, či : 
c) návrh je v súlade so zadaním, 
§ 31 odsek (2) stavebného zákona hovorí: 

(2) Pri obstarávaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sa postupuje podľa 
ustanovení §22 až 28 primerane. 

 
Zadanie ÚPN hl.m. SR Bratislavy ( 2007) v znení zmien a doplnkov tvoria nasledovné dokumenty: 

• Územné a hospodárske zásady ( UHZ) pre riešenie Územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy, Čistopis, február 1998 

• Súborné stanovisko ku Konceptu riešenia územného plánu hl.m. SR Bratislavy – schválené na 
MsZ dňa 24.4.2003 

Požiadavky Zadania ÚPN hl.m. SR Bratislavy ( 2007) v znení zmien a doplnkov: 
ÚHZ v kapitole 2.7.8  Produktovody  
- v časti Požiadavky na riešenie v ÚPN: 
Je potrebné aktualizovať územnú rezervu trás ropovodu a produktovodov Slovnaft – 
Schwechat. 
- v časti Limity: 
V novom ÚPN je potrebné rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich produktovodov a tiež 
územnú rezervu produktovodov Slovnaft – Schwechat. 
V Súbornom stanovisku ku konceptu neboli zmeny týkajúce sa týchto požiadaviek. 
Záver: 

1. Z uvedeného vyplýva, že trasu ropovodu nemôžeme z katastrálneho územia mesta 
odstrániť formou Zmien a doplnkov UPN hl.m. SR Bratislavy ( 2007), mohli by sme ju 
zmeniť, ak by sme mali dostatočné podklady. 

2. V prípade, že by sme navrhli vylúčenie trasy z územia mesta formou Zmien a doplnkov 
UPN hl.m. SR Bratislavy ( 2007), nebola by zmena prerokovateľná a schváliteľná 
nakoľko by bola v rozpore so Zadaním a nebola by zrejme dohodnuteľná v zmysle § 22 
ods 4. s dotknutými orgánmi štátnej správy.  

3. Jediná možnosť vylúčenia trasy z UPN mesta je schválenie nového územného 
plánu mesta bez trasy ropovodu, za predpokladu dohody s dotknutými orgánmi 
štátnej správy.  

Od MsZ v novembri 2013 hlavnému mestu nebol poskytnutý žiadny nový materiál 
ohľadom trasovania ropovodu, ktorý by bolo možné odborne vyhodnotiť a predložiť ako 
informáciu mestskému zastupiteľstvu. Z hľadiska územného plánovania nenastali žiadne nové 
skutočnosti ani neboli mestu doručené žiadne informácie.  

 

Príloha 1 List BVS, a.s. 
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