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Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 
 
 
predloženú Petíciu za nerozširovanie územia v k. ú. Čunovo nad rámec schváleného ÚP hl. m. 
SR Bratislavy r. 2007, v znení zmien a doplnkov, 
 

B. schvaľuje 
 
 
vypustenie v časti A uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1070/2013 zo dňa 06. 06. 2013 z tabuľky 0 podnety ČU 1, ČU 7,     
ČU 17, ktorým hlavné mesto malo začať s obstarávaním zmien a doplnkov ÚP hlavného 
mesta SR Bratislavy v Mestskej časti Bratislava – Čunovo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
Dôvodová správa 

 
 Dňa 31.10.2013 bola na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy doručená               
Ing. Renátou Čaplovou,  Dlhá 54/25, 851 10 Bratislava Petícia za nerozširovanie územia 
v k. ú. Čunovo nad rámec schváleného ÚP Hl. m. SR Bratislavy r. 2007,v znení zmien                 
a doplnkov. Petíciu podporilo 3810 občanov. 
  

K predmetnej petícii stanovisko pripravilo oddelenie koordinácie územných systémov 
magistrátu. 

 

Text predmetnej PETÍCIE za nerozširovanie územia na výstavbu v k. ú. Čunovo nad 
rámec schváleného ÚP hl. mesta SR Bratislavy r. 2007 v znení zmien a doplnkov: 
„My, občania podpísaní pod „Petíciou za nerozširovanie územia na výstavbu v k. ú. Čunovo 
nad rámec schváleného ÚP hl. mesta SR Bratislavy r. 2007 v znení zmien a doplnkov“, 
žiadame poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, aby z návrhu 
zmien a doplnkov Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy k .ú .Čunovo, vyradili návrhy 
evidované pod č. ČU 1, ČU 7 a ČU 17.“ 
V mestskej časti Bratislava – Čunovo je cca 70% pozemkov schválených ÚP hl. mesta SR 
Bratislavy r. 2007 nezastavaných. Z uvedeného dôvodu nie je v súčasnom období žiaduce 
rozširovať ďalšie plochy na výstavbu. Podnety evidované pod č. ČU 1, ČU 7 a ČU 17 sú nad 
rámec už schváleného územného plánu. Ďalším rozšírením plôch na výstavbu by došlo 
k neúnosnému nárastu počtu obyvateľov zo súčasných 1080 na štvornásobok jestvujúceho 
stavu, pričom Územný plán hl. mesta SR Bratislavy stanovil nárast obyvateľov v Mestskej 
časti Bratislava – Čunovo na obdobie 30 rokov na cca 2500. 
Petícia obsahuje 171 hárkov, 3810 podpisov. 
Petíciu na http://www.ekoforum.sk/petícia/cunovo  podporilo 400 občanov. 

V sprievodnom liste predkladateľka petície uviedla: 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na rokovaní dňa 6. 6. 2013 schválilo 
zaradenie podnetov evidovaných pod č. ČU 1, ČU 7 a ČU 17 do zmien a doplnkov Územného 
plánu hl. m. SR Bratislavy. 
Občania MČ Bratislava – Čunovo prejavili nesúhlas s rozšírením plôch na výstavbu nad 
rámec schváleného ÚP na verejnom zhromaždení už v r.2011, následne na verejnom 
zhromaždení občanov mestskej časti dňa 29. 5. 2013. 
Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 227/2013 zo dňa 23. 3. 2013 neschválilo rozšírenie 
ďalších plôch na výstavbu na úkor ornej pôdy a lesných pozemkov v k. ú. Čunovo. 
Uznesením č. 245/2013 zo dňa 23. 5.  2013 poslanci MZ Bratislava – Čunovo zotrvali na 
pôvodnom stanovisku. 
Okrem kapacitne nepostačujúcej infraštruktúry, absentujúcej občianskej vybavenosti, 
nevyhovujúcemu stavu vstupnej komunikácie Petržalská ulica, nevybudovanému diaľničnému 
navádzaču v MČ Bratislava – Čunovo, poukázala  aj na nesúhlas obyvateľov Rusoviec, ktorí 
sa k petícii pripojili, nakoľko takýmto nárastom obyvateľov sa neúnosne zvýši doprava cez 
pamiatkovú zónu Rusoviec, ktorá je už dnes na hranici únosnosti. 

 

K predmetnej petícii uvádzame nasledovné: 

 Hlavné mesto zaujalo stanovisko k urbanistickým štúdiám, týkajúcich sa územia v MČ 
Bratislava Čunovo: k čistopisu urbanistickej štúdie obytnej zóny Čunovo – Zichyho tably 



 

 

I.  (pod č.j. MAGS ORM 59033/2010-366901, MAGS ORM 60387/2010-379575 zo dňa      
31. 01. 2011), evidované ako podnet ČU/1, k urbanistickej štúdii zóny Mladé Čunovo – zóna 
B (pod č.j. MAGS ORM 46547/11-284621 ) evidované ako podnet ČU/7. Cieľom riešenia 
oboch urbanistických štúdií je zmena funkčného využitia územia v riešených lokalitách, z 
funkcie orná pôda, číslo funkcie 1205, stabilizované územie, na funkciu málopodlažná 
zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územie. V UŠ  obytnej zóny 
Čunovo – Zichyho tably I. je územie navrhované na zmenu funkčného využitia a regulácie 
intenzity zástavby na 102/B a 102/D, menšia časť územia je riešená v súlade s platným ÚPN 
mesta. V UŠ zóny Mladé Čunovo – zóna B  je územie navrhované na zmenu funkčného 
využitia a regulácie intenzity zástavby na 102/B. 

Hlavné mesto v súčinnosti s Mestskou časťou Bratislava – Čunovo podporuje rozvoj 
mestskej časti v rozsahu plôch s funkčným využitím územia stanovenom v platnom územnom 
pláne mesta s výhľadom do roku 2030. V stanovisku k UŠ Mladé Čunovo – zóna B 
odporučilo mestskej časti, aby obstarala spracovanie urbanistickej štúdie celej mestskej časti, 
ktorá zosúladí jednotlivé investičné zámery a stanoví rozsah navrhovaných funkcií v území. 
V rámci urbanistickej štúdie bude riešená komplexne dopravná a technická infraštruktúra, 
potrebná občianska vybavenosť (predovšetkým základná škola a materská škôlka). 
Spracovaný územnoplánovací podklad bude následne použitý pri spracovaní nového 
územného plánu mesta. Máme informácie, že mestská časť zahájila práce na obstarávaní 
urbanistickej štúdie celej mestskej časti Čunovo. 

Pre úplnosť uvádzame, že na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 06. 06. 2013 bol predložený materiál „Aktualizácia územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy v rozsahu jednotlivých lokalít“. Predmetný materiál predstavuje úvodný 
krok pri príprave začatia obstarávania rozsiahlejších vecných zmien a doplnkov územného 
plánu mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov 01 a 02. Uznesením 
č.1070/2013 zo dňa 06. 06. 2013 mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so 
spracovaním aktualizácie územného plánu na základe podnetov uvedených v predložených 
tabuľkách: Tabuľka 0, Tabuľka 1, Tabuľka 2 a Tabuľka 3 (časť A. cit. uznesenia). Uznesenie 
č. 1070/2013 je v prílohe listu. Predmetné územia riešené urbanistickými štúdiami sú 
v materiáli zahrnuté v Tabuľke 0 označené ako lokality ČU/1 a ČU/7, plus podnet fyzickej 
osoby v lokalite ČU/17, ktorá vzhľadom na menší rozsah nebola riešená samostatnou 
urbanistickou štúdiou.  

V „Tabuľke 0“  boli zaradené i podnety (týkajúce sa 10 lokalít), o ktorých zaradení do 
Tabuľky 0, na uvedenom rokovaní mestského zastupiteľstva pracovná skupina poslancov 
odporúčala hlasovať samostatne, o každej jednotlivo. Hlasovanie sa uskutočnilo po vystúpení 
pani starostky Čunova Gabriely Ferenčákovej. Všetky tri lokality boli po hlasovaní poslancov 
v materiáli ponechané. 

Informujeme, že v súčasnosti je v štádiu spracovania na oddelení tvorby územného 
plánu a dopravy  magistrátu materiál Zmeny a doplnky 03 v rozsahu lokalít B1, ktorý sa 
pripravuje na verejné prerokovanie. Lokality ČU/1 a ČU/17 sú súčasťou materiálu, ktorý je 
v štádiu spracovania, lokalita ČU/7 bola z materiálu vypustená.   
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Uznesenie č. 1054/2014 
     zo dňa 16. 01. 2014 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
1. zobrať na vedomie predloženú Petíciu za nerozširovanie územia v k. ú. Čunovo nad rámec 

schváleného ÚP hl. m. SR Bratislavy r. 2007, v znení zmien a doplnkov.             
2. vypustiť v časti A uznesenia č. 1070/2013 zo dňa 06. 06. 2013 z tabuľky 0 podnet ČU 1, ČU 7, ČU 

17. 


