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Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov celomestskej územnoplánovacej dokumentácie (5.8.2003)  

Dokumenty > Úradné oznamy > Oznamy 

Kategória: Oznamy, 96 

dátum vytvorenia / úpravy: 5.8.2003 | zverejnené od: 5.8.2003 | účinnosť od: 5.8.2003 | počet zobrazeni: 194 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
oznamuje verejnosti 

že v dňoch 11. 8. 2003 – 11. 9. 2003 
sa uskutočňuje prerokovanie 

  
návrhu zmien a doplnkov celomestskej územnoplánovacej dokumentácie 

  
Aktualizácia územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 1993 v znení neskorších 
zmien a doplnkov v mestskej časti Bratislava – Devín, lokalita Kráľova hora z funkcie občianska vybavenosť na 
funkciu lesy, rekreácia. 
  
Materiál je vystavený k nahliadnutiu na úradnej tabuli Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 
814 99 Bratislava 1. 
  
Stanoviská a pripomienky je možné uplatniť písomne  v uvedenej lehote na adrese:  

Magistrát hl. mesta SR 
Oddelenie územného rozvoja mesta 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 
orm@bratislava.sk 

 
Odkazy  

 Príloha - Návrh zmien a doplnkov Aktualizácie ÚPN hl.m. SR Bratislavy, rok 1993 - rtf 9 KB 
 Príloha - Tabuľka návrhu zmien a doplnkov Aktualizácie ÚPN hl.m. SR Bratislavy, rok 1993 - doc 20 KB 
 Príloha - Mestská časť Devín - jpg 46 KB 

 

Návrh zmien a doplnkov Aktualizácie ÚPN hl.m. SR Bratislavy, rok 1993 v znení neskorších zmien 
a doplnkov 

v mestskej časti Bratislava – Devín, lokalita Kráľova hora 
 

Lokalita Kráľova hora sa nachádza vo východnej časti mestskej časti Devín v priamom kontakte s obytným 
súborom Dlhé diely v mestskej časti Karlova Ves. Územie je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. 
 
Lokalita Kráľova hora nad Dlhými dielmi v k. ú. Devín bola z funkcie lesy, rekreácia zmenená v časti územia na 
funkciu občianska vybavenosť v rámci schvaľovania zmien a doplnkov celomestskej územnoplánovacej 
dokumentácie Aktualizácia ÚPN hl. m. SR Bratislavy, rok 1993  v znení neskorších zmien a doplnkov v roku 2000 
v mestskej časti Devín. Zmeny a doplnky boli vyhlásené všeobecne záväzným nariadením hl. mesta SR Bratislavy 
č. 9/ 2000, por. č. 16.  Funkcia občianska vybavenosť vyplynula zo zámeru umiestniť v území špecializované 
zdravotnícke zariadenie. Presná lokalizácia zariadenia a regulácia využitia územia mala byť následne stanovená na 
podklade podrobného riešenia na zonálnej úrovni a riešeniu malo predchádzať environmentálne zhodnotenie 
lokality. V rámci prerokovania uvedených zmien a doplnkov Aktualizácie 93 sa uskutočnili v dňoch 5. 9. 2000 a 
7.9.2000 aj koordinačné rokovania na úrovni prednostu Krajského úradu v Bratislave a zainteresovaných subjektov 
ochrany prírody, orgánu územného plánovania, samosprávy mesta a mestských častí Devín a Karlova Ves. 

 
V súčasnosti voči akejkoľvek výstavbe v lokalite namietajú svojou petíciou občania. Poukazujú na význam lokality 
z hľadiska ochrany prírody i z hľadiska jej využívania ako relaxačného priestoru mnohých obyvateľov priľahlých 
území. Vzhľadom na uvedené, vedenie hlavného mesta uložilo úlohu pripraviť návrh zmien a doplnkov Aktualizácie 
ÚPN hl. m. SR Bratislavy, rok 1993  v znení neskorších zmien a doplnkov v roku 2003 v mestskej časti Devín 
v lokalite Kráľova hora z funkcie občianska vybavenosť na funkciu lesy, rekreácia, to znamená na pôvodné funkčné 
využitie územia pred schválenými zmenami v roku 2000.  
 
Podľa ustanovenia § 30 a 31 stavebného zákona je orgán územného plánovania, ktorý obstaráva 
územnoplánovaciu dokumentáciu povinný sústavne sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske 
a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Obec najmenej raz za 
štyri roky preskúma schválený územný plán, či nie je potrebná jeho aktualizácia.  
 
Na základe horeuvedených skutočností je predmetná zmena funkčného využitia územnoplánovacej dokumentácie 
predkladaná na prerokovanie. 

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?u=700000&id_org=700000&id=70642&archiv=0
http://www.bratislava.sk/vismo/index.asp?u=700000
http://www.bratislava.sk/vismo/zobraz_dok.asp?u=700000&id_org=700000&id_ktg=72
http://www.bratislava.sk/vismo/zobraz_dok.asp?u=700000&id_org=700000&id_ktg=73
http://www.bratislava.sk/vismo/zobraz_dok.asp?u=700000&id_org=700000&id_ktg=73&archiv=0
mailto:orm@bratislava.sk
http://www.bratislava.sk/soubory/700000/332064_Priloha05082003.rtf
http://www.bratislava.sk/soubory/700000/332513_tabulka.doc
http://www.bratislava.sk/soubory/700000/332519_ondriasova1.jpg
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Návrh zmien a doplnkov aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 1993 v znení 
neskorších zmien a doplnkov v mestskej časti Bratislava – Devín v komplexnom návrhu funkčného využitia 
plôch 
 
č. 11 Mestská časť Devín, rok 2003: 

 
Lokalita 
číslo 

Priestor 
(názov a číslo územnej 
jednotky) 
 

Aktualizácia, rok 
1993 v znení 
neskorších zmien 
a doplnkov 

Zmeny a doplnky Poznámka 

1 Kráľova hora 
(122/1-1, 122/1-2, 
122/1-3) 

občianska 
vybavenosť 

lesy, rekreácia funkcia občianska 
vybavenosť podľa VZN hl. 
m. SR Bratislavy č. 9/ 2000 
bola určená pre 
zdravotnícke zariadenie a 
týkala sa územia vo 
výmere výmery 8,72 ha 
 
zmena funkcie na lesy, 
rekreácia predstavuje 
prinavrátenie pôvodného 
funkčného využitia 

 

 

 
 

 
Príspevky k dokumentu - počet príspevkov: 4  

 
Pôvodný príspevok:  
2999, Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov celomestskej územnoplánovacej dokumentácie, ,8.8.2003 01:10:17 
 
Reakcie: 
Pochvala, Dlhe Diely, 11.8.2003 08:52:44, 3015, 25 
Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov celomestskej územnoplánovacej dokumentácie, Zemanovský, 12.8.2003 11:11:14, 
3021, 17 
Kralova hora, Jano Krajcik, 12.8.2003 14:44:31, 3023, 18 
Kralova hora, Milan Vajda, 13.8.2003 10:38:38, 3026, 21 

http://www.bratislava.sk/diskusia/detail.asp?z=2999&r=1002&k=1002&m=0
http://www.bratislava.sk/diskusia/iz.asp?z=3015&r=1002&k=1002&m=0
http://www.bratislava.sk/diskusia/iz.asp?z=3021&r=1002&k=1002&m=0
http://www.bratislava.sk/diskusia/iz.asp?z=3023&r=1002&k=1002&m=0
http://www.bratislava.sk/diskusia/iz.asp?z=3026&r=1002&k=1002&m=0
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3015, 11.8.2003 08:52:44,  Návštev: 26 
Autor:  Dlhe Diely  (IP: 212.29.3.141) 
Mesto:  
Predmet:  Pochvala  

Dakujem za zverejnenie tychto dokumentov na webe. Takto si predstavujem informovanie obyvatelov mesta.  
 
3021, 12.8.2003 11:11:14,  Návštev: 17 

Autor:  Zemanovský  (IP: 213.81.145.61)   lubomir.zemanovský@st.sk 
Mesto:  Bratislava  
Predmet:  Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov celomestskej územnoplánovacej dokumentácie  

Pred rokom som bol zhrozený, keď som na lúke stretol zememeračov. Vtedy mi bolo jasné, že na často navštevovanej lúke budú 
stáť honosné paláce. Teraz možno svitá na lepšiu budúcnosť. Treba len dúfať. že sila kapitálu nepremôže zdravý rozum. Spraviť 
z toho nádherného miesta rekreačné územie je správna vec. Samozrejme je potrebné do lokality umiestniť aj odpadkové koše a 
občas tam nechať pôsobiť aj mestskú políciu proti huličom trávy, ktorí si nevedia po sebe upratať Bongá. 
k neveríte, že je tam nádherne, pozývam Vás na prechádzku. 
HaFo 
 

3023, 12.8.2003 14:44:31,  Návštev: 18 
Autor:  Jano Krajcik  (IP: 193.87.204.218) day@nextra.sk <day@nextra.sk> 
Mesto:  Bratislava  
Predmet:  Kralova hora  

Konecne sa pochybna uprava uzemneho planu z roku 2000, ktora povolila "nadstandardne zdravotnicke zariadenie(?)" (a ktore 
sa nakoniec nastastie nerealizovalo) moze vratit spat. Lokalita je urcite jeden z najkrajsich prirodnych kutov Bratislavy, 
nezatazeny autami a ovela viac vyuzivany ludmi z celej Bratislavy i navstevnikmi ako nejake draho budovane zabavne parky. 
Som rad, ze magistrat takto zareagoval na peticiu obcanov "Zachranme Velku luku na Kralovej hore", ktoru uz podpisalo 3300 
ludi. Teraz to bude na 80 poslancoch Mestskeho zastupitelstva. Dobre si zapamatajme ich hlasovanie a politicku prislusnost. 
Berme to ako exemplarny pripad, ktory uda dalsi smer: bud zostane zelena zona Devinskych Karpat zachovana pre buduce 
generacie alebo sa postupne rozparceluje na stavebne pozemky. 
 
Reakcie: 
3026, Kralova hora, Milan Vajda, 13.8.2003 10:38:38 

 
3026, 13.8.2003 10:38:38,  Návštev: 21 

Autor:  Milan Vajda  (IP: 81.88.128.138) press@bratislava.sk <press@bratislava.sk> 
Mesto:  
Predmet:  Kralova hora  

Iba si dovolujem upozornit mozno vacsine znamu skutocnost, ze zasadnutie mestskeho zastupitelstva je verejne a ktorykolvek 
obcan ma pravo vystupit k danemu bodu s diskusnym prispevkom. Zatial sa nam nepodarilo zvratit doterajsiu tradiciu konania 
zasadnuti v dopoludnajsich hodinach pracovneho dna, co samozrejme ovplyvnuje ucast vacsiny obcanov na rokovani. 
Kazdopadne, obcania si mozu prist osobne odkontrolovat hlasovanie svojich poslancov, napr. aj k zmene uzemneho planu v 
lokalite Kralova Hora. O presnom termine konania MZ, ktore bude mat tento bod vo svojom programe - pravdepodobne koncom 
oktobra t.r. - budeme na nasich strankach informovat. 

Úpravy VZN 

Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 9/2000 
zo dňa 12. októbra 2000, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 2/1994, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť aktualizácie územného plánu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, rok 1993, v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. a) a e) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov a § 27 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

Článok I 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/1994, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť aktualizácie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 1993, v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 3/1994, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/1994, všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/1995, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/1995, všeobecne záväzného nariadenia č. 8/1995, 
všeobecne záväzného nariadenia č. 1/1996, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/1996, všeobecne záväzného 
nariadenia č. 6/1996, všeobecne záväzného nariadenia č. 13/1996, všeobecne záväzného nariadenia č. 16/1996, 
všeobecne záväzného nariadenia č. 3/1997, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/1997, všeobecne záväzného 
nariadenia č. 5/1997, všeobecne záväzného nariadenia č. 6/1997, všeobecne záväzného nariadenia č. 1/1998, 

mailto:lubomir.zemanovský@st.sk
mailto:day@nextra.sk
http://www.bratislava.sk/diskusia/detail.asp?z=3026&r=1002&k=1002&m=0
mailto:press@bratislava.sk
http://www.bratislava.sk/vismo/#odkazyDole
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všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/1998, všeobecne záväzného 
nariadenia č. 6/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 7/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 8/1998, 
všeobecne záväzného nariadenia č. 10/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 11/1998, všeobecne 
záväzného nariadenia č. 12/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 13/1998, všeobecne záväzného 
nariadenia č. 6/1999, všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2000, všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2000 a 
všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2000, sa mení a dopĺňa takto: 

(1) Záväzná textová časť aktualizácie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 
1993, v kapitole A.2. Vecné zmeny a doplnky funkčného využitia územia sa mení a dopĺňa takto: 

a) V časti Zmeny a doplnky komplexného návrhu funkčného využitia plôch sa dopĺňa tabuľka:  

č. 11a Mestská časť Devín, rok 2000 

Lokalita 
číslo 

Priestor 
(názov a 
číslo 
územnej 
jednotky) 

Aktualizácia, 
rok 1993 

Zmeny a doplnky Poznámka 

1 Pri Dunaji  
(126/5-3)  

vyhradená zeleň občianska 
vybavenosť 

  

2 Panské I 
(časť 
územnej 
jednotky  
č. 124/14-9) 

funkčný profil plôch 
s prevládajúcou 
funkciou šport a 
rekreácia 

malopodlažná 
bytová zástavba 

doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú 
a priestorovú reguláciu územia, 
dopravnú obsluhu a technickú 
vybavenosť 

3 Lomnická 
(124/12-6) 

funkčný profil plôch 
s prevládajúcou 
funkciou šport a 
rekreácia 

malopodlažná 
bytová zástavba 

doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú 
a priestorovú reguláciu územia, 
dopravnú obsluhu a technickú 
vybavenosť 

4 Záhradky 
(124/10-1) 

poľnohospodárska 
pôda 

malopodlažná 
bytová zástavba 

doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú 
a priestorovú reguláciu územia, 
dopravnú obsluhu a technickú 
vybavenosť 

5 Zlatý roh I 
(124/11-1) 

poľnohospodárska 
pôda 

občianska 
vybavenosť 

doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú 
a priestorovú reguláciu územia, 
dopravnú obsluhu a technickú 
vybavenosť 

6 Zlatý roh II 
(124/11-2) 

poľnohospodárska 
pôda 

malopodlažná 
bytová zástavba 

doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú 
a priestorovú reguláciu územia, 
dopravnú obsluhu a technickú 
vybavenosť 

7 Panské II 
(124/14-6) 

poľnohospodárska 
pôda 

malopodlažná 
bytová zástavba 

doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú 
a priestorovú reguláciu územia, 
dopravnú obsluhu a technickú 
vybavenosť 

8 Panské III 
(časť 
územnej 
jednotky 
č. 124/14-9) 

poľnohospodárska 
pôda 

malopodlažná 
bytová zástavba 

doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú 
a priestorovú reguláciu územia, 
dopravnú obsluhu a technickú 
vybavenosť 

9 Dolné 
Gronáre 
(127/7-3, 
127/7-4) 

poľnohospodárska 
pôda 

šport  doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú 
a priestorovú reguláciu územia, 
dopravnú obsluhu a technickú 
vybavenosť 

10 Strapatá lipa 
I 
(127/2-1, 
127/2-3) 

lesy občianska 
vybavenosť 

doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú 
a priestorovú reguláciu územia, 
dopravnú obsluhu a technickú 
vybavenosť 
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11 Pod mokrou 
jamou 
(127/3-3, 
127/3-4) 

vyhradená zeleň funkčný profil plôch 
s prevládajúcou 
funkciou šport a 
rekreácia 

doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú 
a priestorovú reguláciu územia, 
dopravnú obsluhu a technickú 
vybavenosť 

12 Strapatá lipa 
II 
(127/2-6) 

poľnohospodárska 
pôda 

malopodlažná 
bytová zástavba 

doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú 
a priestorovú reguláciu územia, 
dopravnú obsluhu a technickú 
vybavenosť 

13 Stará 
horáreň 
(122/4-2) 

poľnohospodárska 
pôda 

malopodlažná 
bytová zástavba 

doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú 
a priestorovú reguláciu územia, 
dopravnú obsluhu a technickú 
vybavenosť 

14 Zlaté schody 
(122/3-1) 

poľnohospodárska 
pôda 

malopodlažná 
bytová zástavba 

doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú 
a priestorovú reguláciu územia, 
dopravnú obsluhu a technickú 
vybavenosť 

15 Pri Sihoti 
(122/5-7) 

poľnohospodárska 
pôda 

malopodlažná 
bytová zástavba 

doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú 
a priestorovú reguláciu územia so 
stanovením podielu občianskej 
vybavenosti a dopravnú obsluhu 
a technickú vybavenosť 

16 Kráľova 
hora 
(122/1-1, 
122/1-2, 
122/1-3) 

lesy, rekreácia občianska 
vybavenosť 

zmena funkcie na občiansku 
vybavenosť, ktorá je určená pre 
zdravotnícke zariadenie, sa týka 
územia vo výmere 8,72 ha, jeho 
lokalizáciu upresniť na zonálnej úrovni, 
doriešiť funkčnú a priestorovú reguláciu 
územia, dopravnú obsluhu a technickú 
vybavenosť 

17 Líščia stráň 
(124/15-12) 

poľnohospodárska 
pôda 

malopodlažná 
bytová zástavba 

doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú 
a priestorovú reguláciu územia, 
dopravnú obsluhu a technickú 
vybavenosť 

b) V časti Zmeny a doplnky v dopravnom riešení sa dopĺňa tabuľka: 

1.  č. 4a Cyklotrasy, rok 2000: 

Lokalita 
číslo 

Okres Priestor Aktualizácia, 
rok 1993 

Zmeny a doplnky Poznámka 

1 IV. Devín cyklistická trasa tranzitná zrušenie trasy    

2 IV. Devín nie je riešené cyklistická trasa tranzitná    

2.  č. 6 Prístavy a letiská, rok 2000: 

Lokalita 
číslo 

Okres Priestor Aktualizácia, 
rok 1993 

Zmeny a doplnky Poznámka 

3 IV. Devín nie je riešené osobný prístav vodnej dopravy    

4 IV. Devín plocha prístavu zrušenie plochy    

c)  V časti Zmeny a doplnky v návrhu inžinierskych sietí sa dopĺňajú tabuľky: 

1. Zmeny a doplnky v návrhu zásobovania vodou, 1/2000: 

Lokalita 
číslo 

Okres Priestor 
(mestská časť, názov lokality) 

Aktualizácia, 
rok 1993 

Zmena a doplnok Poznámka 

1 IV. Devín nie je riešené vodojem a potrubie 
verejného vodovodu 
2 x 250 m

3 
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2. Zmeny a doplnky v návrhu odkanalizovania a vodných tokov, 1/2000: 

Lokalita 
číslo 

Okres Priestor 
(mestská časť, názov lokality) 

Aktualizácia, 
rok 1993 

Zmena a doplnok Poznámka 

1 IV. Devín dažďová nádrž zrušenie dažďovej nádrže   

2 IV. Devín nie je riešené predĺženie zberača 
A VIII 8 

  

(2) Záväzná grafická časť aktualizácie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 
1993, sa mení takto: 

a) výkres č. 1 Komplexný návrh funkčného využitia plôch sa mení podľa odseku 1 písmeno a/, 

b) výkres č. 2 Dopravné riešenie sa mení podľa odseku 1 písmeno b/ body 1 a 2, 

c) výkres č. 3. 1 Zásobovanie vodou sa mení podľa odseku 1 písmeno c/ bod 1, 

d) výkres č. 3. 2 Odkanalizovanie a vodné toky sa mení podľa odseku 1 písmeno c/ bod 2, 

(3) Predmetom zmien a doplnkov podľa odsekov 1 a 2 je územie v rozsahu podľa zakreslenia v prílohách č. 1 až 
4. 

Článok II 

Zmeny a doplnky aktualizácie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 1993, 
v mestskej časti Bratislava-Devín podľa tohto nariadenia sú uložené a možno do nich nahliadnuť na Magistráte 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Devín, 
na Krajskom úrade v Bratislave a na Okresnom úrade Bratislava IV. 

Článok III 

Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2000. 

Jozef Moravčík v. r. 
primátor 

 

Odkazy: 

Mení a dopĺňa: VZN č. 2/1994 zo dňa 7.4.1994 :  

Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 2/1994 
zo dňa 7. apríla 1994, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Aktualizácie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, rok 1993 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a § 29 ods. 2 a § 30 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov sa uznieslo: 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Predmetom Aktualizácie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 1993 (ďalej 
len "Aktualizácia 1993") sú zmeny a doplnky Aktualizácie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, rok 1992. 

(2) Časový rozsah platnosti Aktualizácie 1993 je obmedzený do doby schválenia nového Územného plánu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?u=700000&id_org=700000&id=814
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§ 2 
Záväzná textová časť Aktualizácie 1993 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje, že obsahom záväznej textovej časti sú tieto kapitoly 
Aktualizácie 1993: 

(1) A.1. Definícia obsahu funkčných systémov. 

(2) A.2. Vecné zmeny a doplnky funkčného využitia územia v tomto členení: 

a) Zmeny a doplnky komplexného návrhu funkčného využitia plôch, 

b) Zmeny a doplnky v dopravnom riešení, 

c) Zmeny a doplnky v návrhu inžinierskych sietí. 

(3) A.3. Verejnoprospešné stavby na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - postup pri ich 
návrhu a územnoplánovacej príprave. 

§ 3 
Záväzná grafická časť Aktualizácie 1993 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje, že obsah záväznej grafickej časti Aktualizácie 1993 tvoria 
tieto výkresy spracované v merítku 1 : 25 000: 

(1) Výkres č. 1 - Komplexný návrh funkčného využitia plôch. 

(2) Výkres č. 2 - Dopravné riešenie. 

(3) Výkres č. 3.1 - Zásobovanie vodou. 

(4) Výkres č. 3.2 - Odkanalizovanie a vodné toky. 

(5) Výkres č. 3.3 - Zásobovanie elektrickou energiou. 

(6) Výkres č. 3.4 - Zásobovanie teplom, ropovody a produktovody. 

(7) Výkres č. 3.5 - Zásobovanie plynom. 

(8) Výkres č. 3.6 - Zariadenia spojov. 

§ 4 
Záverečné ustanovenia 

(1) Textová a grafická časť Aktualizácie 1993 je súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

(2) Aktualizácia 1993 je uložená na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, miestnych 
úradoch mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Okresnom úrade Bratislava, Úrade 
životného prostredia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Obvodných úradoch Bratislava I - V, 
Obvodných úradoch životného prostredia Bratislava I - V a na Útvare hlavného architekta mesta Bratislavy. 

§ 5 
Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 30. apríla 1994. 

Peter Kresánek v. r. 
primátor 
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Pôvodný príspevok:: 
2999, Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov celomestskej územnoplánovacej dokumentácie, ,8.8.2003 01:10:17 
3099, 1.9.2003 19:47:42,  Návštev: 0 
Autor:   Ľuba Trubíniová  (IP: 212.55.244.29) 
Mesto:   Bratislava  
Predmet:  Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov celomestskej územnoplánovacej dokumentácie  

Som velmi rada, ze mozem vyslovit plnu podporu a pochvalu magistratu a najma vedeniu mesta (ako vyplyva z predlozeneho 
dokumentu Navrh zmien...), ze Navrhom respektuje volu a potreby velkej casti Bratislavcanov, ktori si vazia moznost relaxovat v 
prirode a dokazu pre to aj nieco urobit.  
V tomto pripade musi byt kazdemu (najma pracovnikom magistratu a dalsich mestskych aj miestnych institucii, ktori problematiku 
poznaju) uplne jasne, ze ide o spor medzi "obycajnymi" obcanmi a investorom potencialnej vystavby tohto uzemia, ktora by ho 
automaticky znepristupnila vsetkym ostatnym ludom okrem zopar vyvolenych, co by tam byvali ci liecili sa. Samozrejme zial, 
okrem moznosti oddychu obcajnych ludi by vystavba zaroven znicila aj ekologicke hodnoty uzemia.  
Takze odpoved na otazku, kto ma mat prednost - ci peniaze investora a prospech zopar ludi alebo prospech vsetkych 
obyvatelov prilahlych sidlisk i dalsich Bratislavcanov ako aj prirody Malych Karpat - je taktiez jasna vsetkym normalne a 
neegoisticky uvazujucim a citiacim ludom.  
Dufam, ze po verejnom prerokovani magistrat od Navrhu neupusti a poslanci ho schvalia tak, ako je predlozeny. Lebo inak by 
obcania museli dosledne ziadat odpoved na inu logicku otazku: Pod akým tlakom magistrat a poslanci uprednostnili egoisticke 
zaujmy zopar vyvolenych (a bohatych?) pred zaujmami a potrebami ovela vacsieho poctu Bratislavcanov aj prirody?! 
Odpoved na nu by sice bola tiez logicka, ale aj ovela neprijemnejsia. Verme, ze k tejto - vsestranne - neprijemnej situacii 
nedojde...  

 

http://www.bratislava.sk/diskusia/detail.asp?z=2999&r=1002&k=1002&m=0

