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časti Bratislava-Petržalka k Zmenám a doplnkom 01 Územného plánu zóny 
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Predkladá:      Návrh uznesenia: 
 
Milan Ftáčnik  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
starosta Bratislava-Petržalka  
        
 r u š í  
  
 uznesenie miestneho zastupiteľstva č.381 
 zo dňa 09.06.2009 
  
 s c h v a ľ u j e 
 
 stanovisko mestskej časti Bratislava- 

 Petržalka k zmenám a doplnkom 01 
Územného plánu zóny „Celomestské 
centrum – časť Petržalka, územie medzi 
Starým mostom a Prístavným mostom“ 
v znení ako je uvedené v materiáli 

 
 
 
 
Spracovateľ:      
oddelenie ÚRaD 
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Dôvodová správa 
 

Listom zo dňa 23.06.2009 požiadal primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
o opätovné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 01 Územného plánu zóny „Celomestské 
centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom“ v miestnom 
zastupiteľstve. Opätovné prerokovanie návrhu zmien a doplnkov 01 územného plánu zóny 
zdôvodňuje v predmetnom liste, ktorý je súčasťou tohto materiálu.  

Návrh zmien a doplnkov 01 Územného plánu zóny „Celomestské centrum – časť 
Petržalka, územie medzi Starým mostom a  Prístavným mostom“ bol dňa 09.06.2009 
prerokovaný v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. Miestne zastupi-
teľstvo prijalo uznesenie č.381, ktorým schválilo nesúhlasné stanovisko mestskej časti 
k zmenám a doplnkom 01 územného plánu zóny podľa predloženej dokumentácie, 
spracovanej spoločnosťou MARKROP, s.r.o., Bardošova 54, Bratislava v marci 2009, 
z dôvodu neúmerného zníženia plôch zelene a navrhlo, aby na účel vybudovať v danej 
lokalite multifunkčnú halu – Lido park Bratislava sa využil pozemok „K1“ v sektore „K“, 
ktorý je v platnom územnom pláne zóny určený na umiestnenie mestskej haly pre cca 1800 
návštevníkov. 

Na základe dôvodov uvedených v liste primátora zo dňa 23.06.2009 je na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva predložený tento materiál s návrhom súhlasného stanoviska 
mestskej časti Bratislava-Petržalka k Zmenám a doplnkom 01 Územného plánu zóny 
„Celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a  Prístavným 
mostom“. 
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Návrh stanoviska MČ Bratislava-Petržalka 
 
 Hlavné mesto SR Bratislava 
 primátor 
 Primaciálne nám. 1 
 814 99  Bratislava  
 
Naša zn.:12/09/......../TA3                      A-20                         Bratislava 01.07.2009 
 
 
VEC 
Zmeny a doplnky 01 Územného plánu zóny „Celomestské centrum – časť Petržalka, 
územie medzi Starým mostom a  Prístavným mostom“ - stanovisko 

 
Listom doručeným dňa 23.06.2009 ste nás požiadali o opätovné prerokovanie návrhu 

Zmien a doplnkov 01 Územného plánu zóny „Celomestské centrum – časť Petržalka, územie 
medzi Starým mostom a Prístavným mostom“ v miestnom zastupiteľstve.  

Obstarávateľom návrhu zmien a doplnkov 01 územného plánu zóny je Hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám.1, Bratislava. Spracovateľom návrhu 
zmien a doplnkov 01 územného plánu zóny je spoločnosť MARKROP, s.r.o., Bardošova 54, 
Bratislava. 

Návrh zmien a doplnkov 01 územného plánu zóny je spracovaný v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

Návrh zmien a doplnkov 01 Územného plánu zóny „Celomestské centrum – časť 
Petržalka, územie medzi Starým mostom a  Prístavným mostom“ vyplynul z podnetu 
vybudovať v území sektora „E“ územného plánu zóny multifunkčnú halu – Lido park 
Bratislava vo väčšej kapacite (2000 návštevníkov) ako je zadefinované v platnom územnom 
pláne zóny.    

Návrh zmien a doplnkov 01 spočíva predovšetkým v zmene regulatívov rozvoja 
pozemku E1 v sektore E. Tieto zmeny následne čiastočne menia aj reguláciu vo výkresoch 
dopravného a  technického vybavenia územia, zelene a prvkov ekologickej stability, 
priestorovej a funkčnej regulácie územia v sektore E.  

Sektor E je sektorom vymedzeným v celom rozsahu na plochy občianskej 
vybavenosti celomestského charakteru. Navrhovaná zmena sa nedotýka regulatívov 
funkčného využívania sektora E, ale len regulatívov rozvoja pozemku E1. 
 Po posúdení a opätovnom prerokovaní predloženého návrhu zmien a doplnkov 01 
územného plánu zóny Vám mestská časť Bratislava-Petržalka vydáva nasledovné  
s t a n o v i s k o : 

s ú h l a s í 

s návrhom zmien a doplnkov 01 Územného plánu zóny „Celomestské centrum – časť 
Petržalka, územie medzi Starým mostom a  Prístavným mostom“, podľa predloženej 
dokumentácie, spracovanej spoločnosťou MARKROP, s.r.o., Bardošova 54, Bratislava 
v marci 2009“ s tým, že statická doprava pre potreby multifunkčnej haly bude riešená v rámci 
pozemku E1 v plnom rozsahu.  
 

S pozdravom 
 
     Milan  F t á č n i k 
             starosta 
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