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Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05 
Informácia o zverejnení a pripomienkovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia  

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 4/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008, všeobecne záväzného nariadenia 
č. 17/2011 a všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014 bol zverejnený podľa ustanovení § 6 ods. 3 
a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli 
Hlavného mesta SR Bratislavy a na internetovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk v časti 
Úradná tabuľa, v časti Návrhy všeobecne záväzných nariadení a v časti Rozvoj mesta/ Obstarávanie 
územno-plánovacej dokumentácie a v tlačenej forme na Front Office / Územné plánovanie a rozvoj 
v dňoch od  07. 10. 2014 do 17. 10. 2014. 

Predmetom návrhu všeobecne záväzného nariadenia je vyhlásenie záväznej časti územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 05 
podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov. Navrhnuté zmeny a doplnky v záväznej časti územnoplánovacej 
dokumentácie už boli prerokované v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona (v období 
august - september 2014). Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie podľa ustanovení 
stavebného zákona bolo vyhodnotené a ukončené. 

V rámci tohto pripomienkového konania podľa zákona č. 369/1990 Zb. mohli fyzické osoby a 
právnické osoby uplatniť v dňoch od 07. 10. 2014 do 17. 10. 2014 pripomienku k návrhu 
nariadenia, najmä z hľadiska formálno-právnej stránky vyjadrenia obsahu záväznej časti územného 
plánu v tomto všeobecne záväznom nariadení. Vzhľadom na prebehnutý a uzavretý proces 
pripomienkovania koncepcie, navrhnutej v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie podľa 
stavebného zákona, nebolo účelom tohto pripomienkového konania opätovné prerokovanie návrhu 
územnoplánovacej dokumentácie.  

Primátor Bratislavy určil podľa § 6 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie 
všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších 
dodatkov, na posúdenie návrhu nariadenia ako vecne príslušné komisie mestského zastupiteľstva: 
Komisiu územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a Komisiu dopravy a 
informačných systémov a ako gestorskú komisiu na vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb 
a právnických osôb k návrhu nariadenia Komisiu územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby. Zároveň podľa § 6 ods. 2 písm. a) pravidiel rozhodol o skrátení lehoty 
na zverejnenie návrhu nariadenia na úradnej tabuli a na internetovej stránke hlavného mesta najmenej 
na 15 dní pred rokovaním Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy 

K predmetnému návrhu všeobecne záväzného nariadenia neboli uplatnené pripomienky. 

V Bratislave dňa 20. 10. 2014 
 

Ing. arch. Jela Plencnerová v.r. 
vedúca oddelenia koordinácie územných systémov 

a zástupkyňa riaditeľa magistrátu 
 
 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby zobrala na svojom 
zasadnutí dňa 20. 10. 2014 túto informáciu na vedomie. 
 

 
Michal Muránsky v.r. 

predseda komisie 
Vypracovala: JUDr. Volfová, ORM 


