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Informácia o činnosti pracovnej skupiny ZaD 03

Aktuálnemu stavu ZaD03 sa pracovná skupina venovala na rokovani 5.2.2014.
Zápis z rokovania prikladám ako prDohu..

Zoznam konkrétnych lokalít s mapovými podkladmi ZaD03 (po novom ZaD04),
bude predkladaný podl'a harmonogramu: 13.3.2014 Mestská rada

17.3.2014 Komisia územného a
strategického plánovania

27.3.2014 Mestské zastupitel'stvo

Najbližšie sa pracovná skupina bude zaoberať textovou časťou ZaD04, najmä
metodickými zmenami. Plánovaný termín rokovania je 12.3.2014.

V Bratislave 6.3.2014 Radovan Jenčík
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Zápis z rokovania pracovnej skupiny pre Zmeny a doplnky
Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy 03 - ZaD 03
zo dňa 5.2.2014

Prítomní podl'a prezenčnej listiny.

1. Rokovanie sa konalo v priestoroch oddelenia UPN na Laurinskej ul. O
aktuálnom stave ZaD03 informovallng.arch.Hrdý.
Ing.arch Plencnerová bola pre chorobu ospravedlnená.

2. Ing.arch.Hrdý informovalo metodickom usmernení Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor územného
plánovania zo dňa 13.11.2013, ktoré upravuje označenie jednotlivých
skupín ZaD:
- ZaD 03-skupina A bude po úprave ZaD 03
- Zad 03-skupina B1 bude po úprave ZaD 04
- Zad 03-skupina B2 bude mať po úprave ďalšie čísla ZaD, podl'a
aktuálne vytváraných skupín.

3. Ďalej sa pracovná skupina venovala metodickým zmenám,ktoré sú
súčasťou skupiny ZaD03-B 1(po úprave ZaD04) Tie sú momentálne na
prípomienkovaní a po zapracovaní prípomienok dotknutých oddelení, ich
odprezentujú pracovnej skupine. Predpokladaný termín je 21.2.2013

4. Zastupitel'stvo uznesením Č. 1153/2013 zo dňa 26. - 27.06.2013
zaviazalo primátora, aby predložil pred prerokovaním aktualizácie
územného plánu podl'a § 22 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb. (Stavebný
zákon) zoznam konkrétnych lokalít s mapovými podkladmi, na
prerokovanie Mestskému zastupitel'stvu hl. mesta SR Bratislavy.
Ing.arch.Hrdý odhadol, že toto uznesenie vedia pracovníci magistrátu
naplniť, cca do konca marca 2014.
Upozornil ale, že na poslednom zastupiteľstve bol prijatý návrh
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uznesenia, (Petícia za nerozširovanie územia v k. ú. Čunovo nad rámec
schváleného ÚP hl. m. SR Bratislavy) kde v časti B sa vyraďujú podnety
ČU1, ČU? a ČU17. Tento zásah môže výrazne zdržať celý proces
obstarávania ZaD04. Podl'a Ing.arch Hrdého, je vhodnejšie vyraďovať
jednotlivé podnety až vo fáze verejného prerokovania.

5. Na záver p. Jenčík spolu s Ing.arch.Hrdým, objasnili nedorozumenia
ohl'adne plnenia a neplnenia uznesení, v súvislosti so systémom
vygenerovaným termfnom 21.11.2013. Tento termín sa objavil pri
uznesení č. 1153/2013 zo dňa 26. - 27. 06. 2013. Pričom tento dátum
plnenia sa vzťahoval iba na druhú časť uznesenia, kde zastupitel'stvo
zaviazalo p. Jenčíka, informovať zastupitel'stvo o aktuálnom stave
ZaD03, min.raz za dva mesiace.

V Bratislave: 5.2.2014 Zapísal: Radovap J~
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