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Informácia o činnosti pracovnej skupiny ZaD 03 

 
 

Dňa 26.6.2013 bol zahájený proces obstarávania  aktualizácie územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy. Uznesením  MsZ č.1153/2013  bol prijatý zoznam 
podnetov, ktoré majú byť za podmienky súladu s príslušnými všeobecne záväznými 
predpismi postupne, zapracúvané do zmien a doplnkov územného plánu. 
 Na základe  požiadavky,  predložiť zmeny a doplnky územného plánu na 
schvaľovanie MsZ najneskôr v júni 2014, bol vypracovaný harmonogram prác a 
postup obstarávania jednotlivých skupín zmien a doplnkov. 
 Uznesením MsZ č. 1153/2013 zo dňa26.6.2013 bola prijatá požiadavka predložiť 
mestskému zastupiteľstvu ešte pred zahájením prerokovania zoznam konkrétnych 
podnetov, ktoré sa budú spracúvať, spolu s mapovými podkladmi.  
 V zmysle harmonogramu boli podnety rozdelené do skupín A a B nasledovne:  
Skupina A - pod označením ZaD 03 – A obsahuje:  
DE/3 Kráľova hora  
PE/49 Nosný systém MHD – električková trať Štúrova ulica – Jantárová cesta  
Oprava technických chýb  
Pričom, podnet PE/49 Nosný systém MHD, nahradil metodické zmeny. Tie boli 
presunuté do skupiny B a to v menšom rozsahu. Pre podnet PE/49 bola ako podklad 
použitá dokumentácia pre územné konanie. 
Skupina A obsahuje podnety, na ktorých je vysoký spoločenský záujem a bolo 
možné ich rýchle spracovanie.  
Skupina A je v súčasnosti v procese prerokovania. 
 
Skupina B - bola podrobne analyzovaná a podľa stupňa pripravenosti bola do prvej 
fázy pripravená skupina B1. Zvyšné podnety sú zaradené do skupiny B2.  
Podnety budú zoradené podľa mestských častí, zatiaľ sú v pôvodnom stave 
v tabuľkách 0, 1, 2, 3. 
Podľa harmonogramu, prerokovanie skupiny B1, by mohlo začať v januári 2014. 
Postup prác, je tiež závislý od metodického usmernenia, o ktoré požiadali pracovníci 
magistrátu Obvodný stavebný úrad ( bývalý krajský stav. úrad ) K dnešnému dňu, 
spomínané metodické usmernenie nebolo doručené.. 
  
Ďalší postup:  
• Ukončenie prerokovania ZaD 03-A a príprava na schvaľovanie v MsZ 
(predpokladaný termín predloženia do MsZ január 2014)  
• Ukončenie vypracovania návrhu ZaD 03-B1 (november – december 2013)  
• Zahájenie prerokovania ZaD 03 – B1 (predpokladaný termín predloženia do MsZ 
jún 2014)  
• Zostavenie skupiny B2  
• Zahájenie vypracovania ZaD 03-B2  
 
 
 
 

                                 Radovan Jenčík, v. r. 
 

V Bratislave dňa: 15.11.2013 



 
 

    


