
VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK  UPLATNENÝCH P RI PREROKOVANÍ  
ZMIEN A DOPLNKOV 02 ÚZEMNÉHO PLÁNU  

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
                                                                                           orgány samosprávy 

Mestská časť Bratislava – Petržalka 

 96

                                         

Por. č.  
Účastníci prerokovania 
Stanoviská a pripomienky  

Vyhodnotenie 

14. 
OSMČ 
PE 
(48) 

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíková 17, 852 12 
Bratislava 
List evidovaný pod č. ORM 49056/09/37- 303622 dňa 
24.9.2009 

 

1. Uvádzajú, že hlavným cieľom obstarania územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy, zmien a doplnkov 02 (ďalej len 
ZaD 02) je aktualizovanie územného plánu v súlade s 
potrebami hlavného mesta a jeho mestských častí a 
uskutočnenie zmien a doplnkov, ktoré vytvoria lepšie 
podmienky pre využívanie územného plánu orgánmi 
samosprávy a štátnej správy.  
Spracovane ZaD 02 sa týkajú vymedzenia funkčných plôch, 
stanovenia kódov miery využitia územia pri zmene zo 
stabilizovaného na rozvojové, zmeny kódov využitia 
rozvojových území, navrhované sú tiež súvisiace zmeny v 
riešení dopravného vybavenia, technického vybavenia a 
súvisiace zmeny vo verejnoprospešných stavbách. Zapracované 
sú tiež legislatívne zmeny v oblasti ochrany pamiatok, ochrany 
prírody, tvorby krajiny a ÚSES, ktoré medzičasom vstúpili do 
platnosti. ZaD 02 reflektujú kladne prerokované podrobnejšie 
územnoplánovacie podklady a dokumenty, komplexne 
posúdené z hľadiska urbanistickej koncepcie rozvoja mesta a 
jeho ťažiskových rozvojových smerov.  
ZaD 02 sú premietnuté v celom rozsahu do záväznej časti 
platného územného plánu a zároveň aj do úpravy smernej časti.  
Ďalšie zmeny a doplnky odstraňujú formálne a vecné 
nedostatky územného plánu, zistené v procese jeho uplatnenia 
v územnoplánovacej praxi.  

Berie sa na vedomie 

2. Po posúdení predloženého Návrhu zmien a doplnkov 02 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, týkajúceho sa 
územia Petržalky, dávajú nasledovné stanovisko :  
Konštatujú, že predložený návrh zmien a doplnkov 02 je 
spracovaný v zmysle prerokovaného materiálu "Informácie o 
obstaraní zmien a doplnkov územného plánu", ktorý bol 
spracovaný na základe obdržaných podnetov k preskúmaniu 
potreby obstarania zmien a doplnkov platného územného plánu 
mesta. Konštatujú, že návrh zmien a doplnkov 02 rešpektuje 
kladne prerokované podrobnejšie územnoplánovacie podklady 
a dokumenty týkajúce sa územia Petržalky, ktoré boli 
odsúhlasené po prerokovaní nového územného plánu mesta.  

 
 
 
Berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 

 

3. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, mestská časť súhlasí s 
predloženým Návrhom zmien a doplnkov územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy ZaD 02  
s požiadavkou, aby do návrhu ZaD 02 bola zapracovaná 
"Dopravná štúdia posúdenie križovatiek UŠ lokality Matador" 
(marec 2009), ktorá je tiež súčasťou "Memoranda o 
porozumení vo veci riešenia dopravnej situácie v lokalite 
Petržalka, Matador" zo dňa 26.05.2009. Kópiu memoranda v 
prílohe zasielajú. 

Neakceptuje sa.  Návrh ZaD 02 
rozsahu navrhovanej zmeny 
KR/PE/8, RV/PE/10 v lokalite 
Matador bol vypracovaný na 
podklade prerokovanej UŠ lokality 
Matador, ktorá v predchádzajúcom 
procese overovala možnosti 
prestavby územia. K predmetnej UŠ 
sa hlavné mesto vyjadrilo s tým, že 
súhlasilo s reprofiláciou územia 
pričom podmieňujúcimi investíciami 
rozvoja územia ako celku sú 
jednoznačne súvisiace dopravné 
stavby. UŠ splnila účel overenia 
návrhu zmien na zonálnej úrovni. 



VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK  UPLATNENÝCH P RI PREROKOVANÍ  
ZMIEN A DOPLNKOV 02 ÚZEMNÉHO PLÁNU  

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
                                                                                           orgány samosprávy 

Mestská časť Bratislava – Petržalka 

 97

Por. č.  
Účastníci prerokovania 
Stanoviská a pripomienky  

Vyhodnotenie 

V pripomienke uvádzaná Dopravná 
štúdia – posúdenie križovatiek UŠ 
lokality Matador ( marec 2009), ktorá 
je súčasťou „memoranda ...“ nebola 
objektivizovaná v prerokovaní 
a klade posúdená ako relevantný 
podklad pre návrh zmien a doplnkov. 

 


