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Účastníci prerokovania 
Stanoviská a pripomienky  

Vyhodnotenie 

7. 
OSMČ 
VA 
(41) 

Mestská časť Bratislava- Vajnory, Roľnícka 109,  831 07 
Bratislava 
List evidovaný pod č. ORM 49056/09/7- 29350 dňa 7.9.2009 

 

Zaslali pripomienky k zmenám a doplnkom územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 ZaD 02, ktoré 
požadujú zapracovať: 

Berie sa na vedomie v zmysle 
vyhodnotenia. 

1. Regulačný výkres a komplexný výkres: 
Zmena č. RV/VA/1, KR/VA/1 Cepit – MČ  súhlasí 
Zmena č. RV/VA/2, KR/VA/2 obchvat Vajnor- MČ súhlasí 
Zmena č. RV/VA/4, KR/VA/4 PZ Vajnory- MČ súhlasí 
Zmena č. RV/VA/5, KR/VA/5 Ihrisko koncové- MČ súhlasí 
Zmena č. RV/VA/6- MČ Šinkovské- MČ súhlasí 
Zmena č. RV/VA/7, KR/VA/6 Vajnory jazero- MČ súhlasí 

Berie sa na vedomie.  

2. Zmena č. RV/VA/3, KR/VA/3 Rybničná - Priečne– 
zmenu funkčnej a priestorovej regulácie na málopodlažná 
zástavba obytného prostredia /kód 102, rozvojové územie 
regulačný kód C/, občianska vybavenosť lokálneho významu 
/kód 202 rozvojové územia regulačný kód D/, šport 
telovýchova voľný čas /kód 401 rozvojové územie regulačný 
kód X/ 
MČ navrhuje na zmenu funkčnej a priestorovej regulácie na 
občianska vybavenosť lokálneho významu /kód 202 rozvojové 
územia regulačný kód D/, šport telovýchova voľný čas /kód 
401 rozvojové územie regulačný kód X/ 

Neakceptuje sa. Pripomienka 
pozostávajúca z nového návrhu 
vymedzenia funkčných plôch je nad 
rámec prerokovaného materiálu ZaD 
02. 
Návrh ZaD 02 v rozsahu zmeny 
RV/VA/3, KR/VA/3 v lokalite 
Rybničná – Priečne bol spracovaný 
na základe UŠ Vajnory – Staré 
letisko, na obstaraní ktorej sa 
podieľala aj mestská časť Vajnory,  
v rámci funkčnej plochy 
malopodlažná zástavba obytného 
prostredia  kód 102 je prípustné 
v obmedzenom rozsahu umiestňovať 
aj zariadenia občianskej vybavenosti 
lokálneho významu. 
Na základe rokovania MČ zaslala 
stanovisko (list evidovaný pod č. 
ORM 49056/09/126-318894 dňa 
15.10.2009), ktorým prehodnotila 
svoje pôvodné stanovisko a vyjadrila 
súhlas s navrhovanou ZaD 02 Zmena 
č. RV/VA/3, KR/VA/3. (viď. 
stanovisko OSMČ 7.a VA - MČ 
Vajnory) 

3. Doplnenie ZaD 02 podľa požiadaviek MČ Vajnory 
Zmena č. RV/VA/8, KR/VA/8 – Podháj Rybničná 
Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie orná pôda 
kód 1205 na funkčné využitie málopodlažná zástavba obytného 
prostredia kód 102, rozvojové územie regulačný kód D, 
viď.grafická príloha č.1 stanoviska MČ 

Neakceptuje sa. Pripomienka je nad 
rámec prerokovaného materiálu ZaD 
02. 
Podnet nebol overený na zonálnej 
úrovni riešenia UŠ, územie je 
limitované trasou plynovodu a jeho 
ochranného pásma. 

4. Doplnenie ZaD 02 podľa požiadaviek MČ Vajnory 
Zmena č. RV/VA/9, KR/VA/9 – Pod Cepitom 
Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie orná pôda 
kód 1205 na funkčné využitie občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu kód 201, rozvojové 
územie regulačný kód F, viď. grafická príloha č.1 stanoviska 
MČ 

Neakceptuje sa. Pripomienka je nad 
rámec prerokovaného materiálu ZaD 
02. 
Podnet nebol overený na zonálnej 
úrovni riešenia UŠ. 

 

5. Dopravný výkres:  
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Zmena č. D-Z3 - MČ súhlasí 
Zmena č. D-Z4 - MČ súhlasí 
Zmena č. D-Z5 - MČ súhlasí 
Zmena č. D-Z13 - MČ súhlasí s vypustením 

Berie sa na vedomie 

6. Zmena č. D-Z1 diaľnica – nultý dopravný okruh MČ 
požaduje plnohodnotnú križovatku zjazdnú vo všetkých 
smeroch, D4 požadujú zapustenú čo najvýchodnejšie 
trasovanie od k.ú. Vajnory a kolektor pozdĺž celého k.ú. 
s vjazdmi a výjazdmi  
viď. graf. prílohač.2 stanoviska MČ 

Neakceptuje sa. Pripomienka je nad 
rámec prerokovaného materiálu ZaD 
02. 
Súčasťou návrhu ZaD 02 je výlučne 
zmena funkčnej triedy nultého 
okruhu z A2 na A1 ( diaľnica D4) pri 
zachovaní jej smerového vedenia 
a polohy križovatiek. Výškové 
vedenie D4 a tvary križovatiek sú 
v zmysle návrhu ZaD 02 flexibilné. 

Zmena č. D-Z12 – zmena trasovania električkovej trate 
v lokalite Tuhovské – MČ nesúhlasí, žiada postupovať 
v zmysle dopravnej štúdie REMING, rok 2007 

Neakceptuje sa. Pripomienka 
pozostávajúca z návrhu ďalších 
električkových tratí je nad rámec 
prerokovaného materiálu ZaD 02. 
Predmetná zmena D-Z12 je len 
opravou technickej chyby platného 
ÚPN. Uvedená štúdia Remingu  je 
technická štúdia realizovateľnosti 
električkových tratí, spracovaná na 
základe objednávky DPB a.s., štúdia 
nezaoberala sa variantmi obsluhy 
MHD rozvojového územia medzi 
Račou a Vajnormi,  nemá atribúty 
ÚPP a nebola náležite prerokovaná. 

Doplnenie ZaD 02 – doprava podľa požiadaviek MČ Vajnory 
viď. graf. prílohač.2 stanoviska MČ 
D-Z28 priame napojenie komunikácie na D4 kolektor, severný 
obchvat kopíruje potok Struha a napája sa na východný 
obchvat 

Neakceptuje sa. Pripomienka je nad 
rámec prerokovaného materiálu ZaD 
02. 
Súčasťou návrhu ZaD 02 je výlučne 
zmena funkčnej triedy nultého 
okruhu z A2 na A1 ( diaľnica D4) pri 
zachovaní jej smerového vedenia 
a polohy križovatiek. Výškové 
vedenie D4 a tvary križovatiek sú 
v zmysle návrhu ZaD 02 flexibilné. 

Doplnenie ZaD 02 – doprava podľa požiadaviek MČ Vajnory 
viď. graf. prílohač.2 stanoviska MČ 
D-Z29 rozšírenie Rybničnej ulice na 4-pruh + električka 

Berie sa na vedomie. Návrh ZaD 02 
umožňuje rozšírenie Rybničnej na 4- 
pruh,  
Pripomienka pozostávajúca z návrhu 
električky pozdĺž Rybničnej  je nad 
rámec prerokovaného materiálu ZaD 
02 

Doplnenie ZaD 02 – doprava podľa požiadaviek MČ Vajnory 
viď. graf. prílohač.2 stanoviska MČ 
D-Z30 napojenie východného obchvatu na kolektor D4 

Neakceptuje sa. Pripomienka je nad 
rámec prerokovaného materiálu ZaD 
02. 
Súčasťou návrhu ZaD 02 je výlučne 
zmena funkčnej triedy nultého 
okruhu z A2 na A1 ( diaľnica D4) pri 
zachovaní jej smerového vedenia 
a polohy križovatiek. Výškové 
vedenie D4 a tvary križovatiek sú 
v zmysle návrhu ZaD 02 flexibilné. 

Doplnenie ZaD 02 – doprava podľa požiadaviek MČ Vajnory Berie sa na vedomie. Platný ÚPN 
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viď. graf. prílohač.2 stanoviska MČ 
D-Z31 doplnenie križovatky dvomi ramenami na Seneckú 
cestu 

uvažuje s dostavbou predmetnej 
križovatky. 

7.a 
OSMČ 
VA 
(41) 

Mestská časť Bratislava- Vajnory, Roľnícka 109,  831 07 
Bratislava 
List evidovaný pod č. ORM 49056/09/126-318894 dňa 
15.10.2009 

 

V náväznosti na stanovisko MČ BA - Vajnory k Zmenám a 
doplnkom 02 územného p1ánu hlavného mesta SR Bratislavy, 
č. listu OS-UP1099/S619/09-JS zo dna 24. 8. 2009 sťahujú 
požiadavku MČ BA - Vajnory na zmenu č. KR/VA/3, 
RV/VA/3 a súhlasia so zmenou navrhovanou 
Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy.  

Berie sa na vedomie. 

KR/VA/3 Rybničná - Priečne - zmena na funkciu 
málopodlažná 
zástavba obytného územia kód 102, občianska vybavenosť 
lokálneho významu kód 202, šport, telovýchova a voľný čas 
kód 401 na podklade UŠ Z Staré letisko Vajnory – MČ 
Vajnory súhlasí 

Berie sa na vedomie. 

 

RV/ VA/3 Rybničná.- Priečne zmena funkčnej a priestorovej 
regulácie na funkcie málopodlažná zástavba obytného územia 
kód 102 rozvojové územie regulačný kód C, občianska 
vybavenosť lokálneho významu kód 202 rozvojové územie 
regulačný kód D, šport telovýchova a voľný čas kód 401 
rozvojové územie regulačný kód X na podklade US Staré 
letisko Vajnory – MČ Vajnory súhlasí 

Berie sa na vedomie. 

 


