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ZaD 02
2.1. Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia - Komplexné riešenie
Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

KR / SM / 1

Staré Mesto

44-24-02

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201, málopodlažnej zástavby
obytného územia / kód 102 na málopodlažnú zástavbu obytného
územia / kód 102 a zmiešané územie bývania a občianskej
vybavenosti / kód 501, na podklade UŠ sektorov Amfiteáter,
Gaštanová záhrada.

44-24-02

Zmena z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód
1110 na málopodlažnú zástavbu obytného územia / kód 102, na
podklade ÚPN z Machnáč.

44-24-02

Zmena z funkcie viacpodlažná zástavba obytného územia / kód
101 na málopodlažnú zástavbu obytného územia / kód 102, na
podklade ÚPN z Slavín A6.

44-24-02

Zmena z funkcie zmiešané územia bývania a občianskej
vybavenosti / kód 501 a z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové
úpravy / kód 1110 na občiansku vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201, na podklade ÚPN z Slavín
A6.

44-24-02

Zmena z funkcie málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102 a
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód
201, na občiansku vybavenosť lokálneho významu / kód 202, na
podklade ÚPN z A4.

44-24-02

Zmena z funkcie málopodlažná zástavba obytného územia / kód
102 na funkciu vyhradená zeleň / kód 1120, na podklade ÚPN
z Bôrik – potvrdenie existujúceho stavu.

44-24-02

Úprava rozhrania funkcií parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy /
kód 1110 a zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /
kód 501 na podklade ÚPN z Podhradie.

44-24-02

Zmena hranice PZ CMO (Pamiatková zóna centrálna mestská oblasť) –
zrušenie neplatnej hranice.

44-24-02

Nová hranica PZ CMO (Pamiatková zóna centrálna mestská
oblasť) –podľa vyhlášky Okresného úradu Bratislava č.1/92 zo dňa
18.08.1992 o pamiatkovej zóne Bratislava – centrálna mestská
oblasť.

44-24-02

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského
významu / kód 201 na zmiešané územia bývania a občianskej
vybavenosti / kód 501, na podklade ÚPN z CMO severovýchod.

44-24-02

Zmena z funkcie viacpodlažná zástavba obytného územia / kód
101 na zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti / kód
501, na podklade ÚPN z CMO severovýchod.

44-24-02

Zmena z funkcie území energetika a telekomunikácie / kód 602 na
funkcie občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského
významu / kód 201.

44-24-02

Zmena z funkcie území energetika a telekomunikácie / kód 602 a
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /
kód 201 na zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /
kód 501 - redukcia plochy technickej infraštruktúry, zrušenie
neplatného ochranného pásma; úprava rozhrania funkcií; na
podklade UŠ Twin City a UŠ Chalupkova.

44-24-02

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201, na zmiešané územia bývania
a občianskej vybavenosti / kód 501 a parky, sadovnícke
a lesoparkové úpravy / kód 1110.

Amfiteáter

KR / SM / 2

Staré Mesto
Machnáč – pri
Gaštanovej záhrade

KR / SM / 3

Staré Mesto
Sokolská

KR / SM / 4

Staré Mesto
pod Slavínom

KR / SM / 5

Staré Mesto
Javorinská

KR / SM / 6

Staré Mesto
cintorín na Žižkovej
ul.

KR / SM / 7

Staré Mesto
Podhradie

KR / SM / 8

Staré Mesto
PZ CMO

KR / SM / 9

Staré Mesto
PZ CMO

KR / SM / 10

Staré Mesto
Račianske mýto

KR / SM / 11

Staré Mesto
Račianske mýto

KR / SM / 12

Staré Mesto
pošty SNP +
Kolárska

KR / SM / 13

Staré Mesto
Chalupkova

KR / SM / 16

Staré Mesto
Šafárikovo nám.
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Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

KR/ SM/ 17

Staré Mesto

44-24-02

Doplnenie ochranného pásma NKP Slavín.

44-24-02

Doplnenie ochranného pásma NKP Umelecká beseda.

44-24-02

Zmena z funkcie priemyselná výroba / kód 301 a občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
na zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti/ kód 501.

44-22-24

Zmena z funkcie orná pôda / kód 1205 na funkciu ostatná
ochranná a izolačná zeleň / kód 1130.

44-22-23

Zmena funkčnej regulácie územia na funkcie:

Slavín
KR/ SM/ 18

Staré Mesto
Dostojevského rad

KR/ SM/ 19

Staré Mesto
Blumentálska - Stein

KR / RU / 1

Ružinov
Križovatkoa D1 Vajnory

KR / RU / 2

Ružinov

-

Zlaté piesky

-

občianska vybavenosť celomestského a nadmestského
významu / kód 201
šport, telovýchova a voľný čas / kód 401
vodné plochy a toky / kód 901
krajinná zeleň / kód 1002
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110
plochy námestí a ostatné komunikačné plochy

na podklade UŠ zóny Zlaté piesky.
KR / RU / 3

Ružinov

44-22-23

Zmena z funkcie šport, telovýchova a voľný čas / kód 401 na
funkciu občianska vybavenosť lokálneho významu / kód 202.

44-22-23

Zmena z funkcie zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných / kód 502 na funkciu občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201.

44-24-03

Zmena funkčného usporiadania územia z funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201 na
funkciu ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130.

44-24-03

Zmena rozhrania území funkčných blokov občianskej vybavenosti
celomestského a nadmestského významu / kód 201 a ostatnej
ochrannej a izolačnej zelene / kód 1130.

44-24-03

Zjednotenie vyjadrenia plôch nachádzajúcich sa v ochrannom
pásme trás železníc ako plôch ostatnej ochrannej a izolačnej
zelene / kód 1130.

44-24-03

Zmena z funkcie energetika a telekomunikácie / kód 602 na funkciu
zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných /
kód 502.

44-24-03

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201 na funkciu šport, telovýchova
a voľný čas / kód 401.

44-24-03

Zmena z funkcie energetika a telekomunikácie / kód 602 na funkciu
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /
kód 201.

44-24-03

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201 na funkciu parky, sadovnícke
a lesoparkové úpravy / kód 1110 na podklade UŠ Ružinovská
Východ.

44-24-03

Zmena z funkcie málopodlažná zástavba obytného územia / kód
102 na funkciu zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných / kód 502.

44-24-03

Zmena z funkcie zmiešané územia bývania a občianskej
vybavenosti / kód 501 na funkciu parky, sadovnícke a lesoparkové
úpravy / kód 1110.

Vrútocká - ZŠ
KR / RU / 4

Ružinov
Ivánska c. – areál
P13

KR / RU / 5

Ružinov
Ivánska c. – D1

KR / RU / 6

Ružinov
Galvániho

KR / RU / 8

Ružinov
Trnavská - železnica

KR / RU / 9

Ružinov
Trnavská /Kulla/

KR / RU / 10

Ružinov
Drieňova ZŠ ihrisko

KR / RU / 11

Ružinov
M. Hella - pošta

KR / RU / 12

Ružinov
Tomášikova – park
pre VŠ práva

KR / RU / 14

Ružinov
Strojnícka

KR / RU / 15

Ružinov
Radničné nám. Prievoz
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Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

KR / RU / 16

Ružinov

44-24-03

Zmena z funkcie viacpodlažná zástavba obytného územia / kód
101 na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102.

44-24-03

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201 na funkciu šport, telovýchova
a voľný čas / kód 401.

44-24-03

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201 na funkciu málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102.

44-24-03

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201 na funkciu parky, sadovnícke
a lesoparkové úpravy / kód 1110.

44-24-03, 44-24-08

Zmena funkčnej regulácie územia na funkcie :

Struková - Prievoz
KR / RU / 17

Ružinov
Telocvičná - Rapid

KR / RU / 18

Ružinov
Kaštieľska

KR / RU / 19

Ružinov
Kaštieľska

KR / RU / 21

Ružinov

–
–
–
–
–
–
–

Vlčie hrdlo

šport, telovýchova a voľný čas / kód 401,
plochy zariadení vodnej a leteckej dopravy / kód 703,
plochy a zariadenia odpadového hospodárstva / kód 802,
vodné plochy a toky / kód 901,
les, ostatné lesné pozemky / kód 1001,
krajinná zeleň / kód 1002,
ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130,

na podklade čistopisu UŠ lokality Vlčie hrdlo, zmena hraníc
území inundácie predstavujúca akceptáciu súčasného stavu,
zosúladenie výkresov TI, KR a RV.
KR / RU / 23

Ružinov

44-24-03

Zmena z funkcie plochy zariadení vodnej a leteckej dopravy / kód
703 na funkciu občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201.

44-24-03

Zmena z funkcie energetika a telekomunikácie / kód 602 a funkcie
občianska vybavenosť lokálneho významu / kód 202 na funkciu
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /
kód 201.

44-24-03

Zmena z funkcie energetika a telekomunikácie / kód 602 na funkciu
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /
kód 201.

44-24-03, 44-24-02

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201 na funkciu zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti / kód 501 na podklade UŠ zóny
Klingerka.

44-24-03, 44-24-02

Zmena funkčnej regulácie územia z funkcie viacpodlažná zástavba
obytného územia / kód 101, občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201 a z funkcie zmiešané územia
obchodu a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502 na funkciu
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /
kód 201 a funkciu zmiešané územia bývania a občianskej
vybavenosti / kód 501 na podklade čistopisu UŠ zóny Bratislavská
Cvernová Továreň.

44-24-02

Zmena z funkcie zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných / 502 a z funkcie plochy zariadení MHD
a autobusovej PHD / kód 701 na funkciu občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201 na podklade
UŠ dostavba územia autobusovej stanice a prestavba areálu Kablo
na Mlynských nivách – UŠ Twin City.

44-24-03

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201 na funkciu parky, sadovnícke
a lesoparkové úpravy / kód 1110, potvrdenie existujúceho stavu.

Prístavná
KR / RU / 24

Ružinov
Hraničná

KR / RU / 25

Ružinov
Jarabinkova

KR / RU / 26

Ružinov
Klingerka Valchárska

KR / RU / 27

Ružinov
Cvernovka Svätoplukova

KR / RU / 28

Ružinov
Autobusová stanica

KR / RU / 29

Ružinov
Miletičova Záhradnícka
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Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

KR / RU / 31

Ružinov

44-24-03

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201 na funkciu energetika
a telekomunikácie / kód 602.

44-24-03

Zmena rozhrania území funkčných blokov plochy zariadení
železničnej dopravy / kód 702, ostatná ochranná a izolačná zeleň /
kód 1130 a na plochy námestí a ostatné komunikačné plochy.

44-22-24

Zmena z funkcie plochy zariadení MHD a autobusovej PHD / kód
701 na plochy funkcie zariadenia diaľničnej siete / kód 705.

44-22-23

Zmena z funkcie plochy zariadení MHD a autobusovej PHD / kód
701 na plochy funkcie zariadenia diaľničnej siete / kód 705.

44-24-02

zmena z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód
1110 na plochy námestí a ostatné komunikačné plochy

44-24-02

zmena z funkcie občianskej vybavenosti celomestského
a nadmestského významu/ kód 201 na funkciu parky, sadovnícke
a lesoparkové úpravy / kód 1110

44-24-03

Zmena z funkcie ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130 na
funkciu vyhradená zeleň / kód 1120.

44-24-04

Zmena z funkcie rezerva zariadení dopravy / kód 704 a z funkcie
orná pôda / kód 1205 na funkciu zmiešané územia obchodu
a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502 na podklade UŠ zóny
IV. kvadrant letiska M. R. Štefánika.

44-24-04

Úprava trasovania ochranného pásma ÚČOV.

44-24-04

Zmena z funkcie orná pôda / 1205 a z funkcie občianska
vybavenosť lokálneho významu / kód 202 na funkciu málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102.

44-24-04

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201 na funkciu viacpodlažná
zástavba obytného územia / kód 101.

44-24-04

Zmena z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu / kód
202, a z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód
1110 na funkciu zmiešané územia bývania a občianskej
vybavenosti / kód 501.

44-24-04

Zmena z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu / kód
202 na funkciu viacpodlažná zástavba obytného územia / kód 101.

44-24-03

Zmena z funkcie zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných / kód 502 na funkciu málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102.

44-24-08, 44-24-09

Úpravy trasovania ochranných pásiem (pásmo hygienickej ochrany
a bezpečnostné pásma I. a II. stupňa) výrobného areálu Slovnaft
v súlade s rozhodnutím o ochrannom pásme okolo a.s. Slovnaft,
vydanom Okresným úradom Bratislava II, odborom životného
prostredia, pod č.j. ÚR/1/01/Bal-2 zo dňa 27.3.2001.

Letisko - západ
KR / RU / 32

Ružinov
Lokalita pri ÚNS a
Domkárskej

KR / RU / 33

Ružinov
Diaľničné
odpočívadlo a ČSPH

KR / RU / 34

Ružinov
Diaľničné
odpočívadlo

KR / RU / 35

Ružinov
nám. pred SND

KR / RU / 36

Ružinov
nábrežie pri sklade
č.7

KR / VR / 1

Vrakuňa
Cintorín „Ružinov“

KR / VR / 2

Vrakuňa
IV. kvadrant Letiska
M.R. Štefánika

KR / VR / 3

Vrakuňa
ÚČOV pri Malom
Dunaji

KR / VR / 4

Vrakuňa
Ráztočná

KR / VR / 5

Vrakuňa
Žitavy

KR / VR / 6

Vrakuňa
Kazanská

KR / VR / 7

Vrakuňa
Kazanská

KR / PB / 1

Podunajské
Biskupice
Závodná

KR / PB / 2

Podunajské
Biskupice
Slovnaft
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Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

KR / PB / 3

Podunajské
Biskupice

44-24-08, 44-24-09

Zmena funkčnej regulácie územia a vymedzenia funkčných blokov
na funkcie:
-

PB Centrum

-

málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /
kód 501
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110

na podklade ZaD UPN zóny Centrum Podunajské Biskupice.
KR / PB / 4

Podunajské
Biskupice

44-24-08, 44-24-09

Zmena z funkcie energetika a telekomunikácie / kód 602 na funkciu
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /
kód 201.

44-24-08, 44-24-09

Zmena z funkcie zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných / kód 502 na funkciu málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102, potvrdenie existujúceho stavu.

44-24-08, 44-24-09

Zmena z funkcie zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných / kód 502 na funkciu málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102, potvrdenie existujúceho stavu.

44-24-08, 44-24-09

Zmena z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu / kód
202 na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102
na podklade UAŠ Hydinárska - Vinohradnícka.

44-22-22

Vymedzenie hranice ochranného pásma NKP Horná Mlynská
dolina na základe rozhodnutia PÚ-08/576-21/4788/SUL zo dňa 30.
6. 2008

44-22-22

Zmena z funkcie vinice / kód 1202 a málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102 na funkciu málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102 a vinice / kód 1202, premietnutie
výsledkov prerokovania na zonálnej úrovni UŠ Podhorský pás
sektory 5-8 v súlade s predchádzajúcou dokumentáciou
Aktualizáciou UPN 1993 v znení zmien a doplnkov.

44-22-22

Zmena z funkcie vinice / kód 1202 na funkciu málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102, premietnutie výsledkov
prerokovania na zonálnej úrovni UŠ Podhorský pás sektory 5-8
v súlade s predchádzajúcou dokumentáciou Aktualizáciou UPN
1993 v znení zmien a doplnkov.

44-22-22

Zmena z funkcie vinice / kód 1202 na funkciu málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102, premietnutie výsledkov
prerokovania na zonálnej úrovni UŠ Podhorský pás sektory 5-8
v súlade s predchádzajúcou dokumentáciou Aktualizáciou UPN
1993 v znení zmien a doplnkov.

44-22-22

Zmena polohy vodojemu, zmena z funkcie vodné hospodárstvo /
kód 601 a funkcie vinice / kód 1202 na funkciu málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102 a z funkcie málopodlažná
zástavba obytného územia/ kód 102 na funkciu vodné
hospodárstvo/ kód 601.

44-22-22

Zmena z funkcie záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality
/ kód 1203 na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia /
kód 102.

44-22-22

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201 na funkciu málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102, upresnenie rozhrania funkcií
na podklade UPN Z Podhorský pás.

44-22-22

Zmena z funkcie vinice / kód 1202 na funkciu málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102, upresnenie rozhrania funkcií
na podklade UPN Z Podhorský pás.

Pošta PB Centrum
KR / PB / 5

Podunajské
Biskupice
Pšeničná

KR / PB / 6

Podunajské
Biskupice
Mramorová

KR / PB / 7

Podunajské
Biskupice
Vinohradnícka

KR / NM / 1

Nové Mesto
OP Mlynská dolina

KR / NM / 2

Nové Mesto
Koziarka

KR / NM / 3

Nové Mesto
Veľký Varan

KR / NM / 4

Nové Mesto
Amfiteáter

KR / NM / 5

Nové Mesto
Amfiteáter -TI

KR / NM / 6

Nové Mesto
Krahulčia-Sliačska

KR / NM / 7

Nové Mesto
Sliačska OV

KR / NM / 8

Nové Mesto
Vtáčnik - vinice
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KR / NM / 9

Nové Mesto

44-24-02

Zmena z funkcie parky sadovnícke a lesoparkové úpravy/ kód 1110
na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia/ kód 102,
potvrdenie existujúceho stavu

44-24-02

Zmena z funkcie viacpodlažná zástavba obytného územia / kód
101 na funkciu občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201, potvrdenie existujúceho
stavu.

44-24-02

Zmena z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu / kód
202 na funkciu zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti
/ kód 501.

44-24-02

Zmena z funkcie parky sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód
1110 na funkciu zmiešané územia bývanie a občianskej
vybavenosti / kód 501, potvrdenie existujúceho stavu.

44-22-22

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201 na funkciu zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti / kód 501 na podklade
UŠZ Polyfunkčný objekt Račianska ulica.

44-22-23

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201 na funkciu zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti / kód 501.

44-22-23

Zmena z funkcie parky sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód
1110 na funkciu zmiešané územia bývania a občianskej
vybavenosti / kód 501.

44-22-23

Zmena z funkcie zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných / kód 502 na funkciu energetika a telekomunikácie /
kód 602, potvrdenie existujúceho stavu.

44-22-23

Zmena z funkcie zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných / kód 502 na funkciu občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201.

44-22-23

Zmena z funkcie zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných / kód 502 na funkciu občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201.

44-22-22

Zmena z funkcie málopodlažná zástavba obytného územia / kód
102 na funkciu vodné hospodárstvo / kód 601, na podklade UPN
Z Podhorský pás.

44-24-02

Zmena trasovania komunikácie Vlárska - upresnenie trasy
komunikácie na podklade ÚPN Z Horný Kramer a na podklade
projektovej dokumentácie.

44-22-18

Zmena z funkcie vinice / kód 1202 na funkciu málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102, v súlade s predchádzajúcou
dokumentáciou Aktualizáciou UPN 1993 v znení zmien
a doplnkov.

44-22-18

Zrušenie pamiatkovej zóny Rača, vymedzenie hranice ochranného
pásma NKP Rača na základe rozhodnutia PÚ 06/330-13/2901/Kal
zo dňa 16. 3. 2006.

Rača

44-22-18

Rinzle

44-22-23

Zmena na funkciu viacpodlažná zástavba obytného územia / kód
101, málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102,
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti / kód 501 na
podklade UŠ Z Bratislava Rača – Rinzle.

Rača

44-22-23

Zmena z funkcie priemyselná výroba / kód 301 na funkciu
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti / kód 501, na
podklade UŠ MČ Rača

44-22-23

Zmena z funkcie zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných / kód 502 na funkciu zmiešané územia bývania
a občianskej vybavenosti / kód 501, na podklade ZŠ RačaOhňavy.

Cesta na Kamzík RD
KR / NM / 10

Nové Mesto
Stromová

KR / NM / 11

Nové Mesto
Mikovíniho

KR / NM / 12

Nové Mesto
Pionierska

KR / NM / 13

Nové Mesto
Račianska

KR / NM / 14

Nové Mesto
Odborárska

KR / NM / 15

Nové Mesto
stanica N.Mesto

KR / NM / 16

Nové Mesto
Jurajov dvor - TI

KR / NM / 17

Nové Mesto
Bojmícka

KR / NM / 18

Nové Mesto
Stará Vajnorská

KR / NM / 19

Nové Mesto
Vtáčnik - TI

KR / NM / 20

Nové Mesto
Vlárska komunikácia

KR / RA / 1

Rača
Pod vodojemom

KR / RA / 2

Rača
OP NKP Rača

KR / RA / 3

KR /RA / 4

Meopta
KR / RA / 5

Rača
Ohňavy
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KR / RA / 6

Rača

44-22-23

Vymedzenie územia pamiatkovej zóny Areál rušňového depa
Bratislava – Východ na základe rozhodnutia MK-382/2008-51/3657
zo dňa 10. 3. 2008.

44-22-23

Zmena z funkcie ochranná a izolačná zeleň / kód 1130 na funkciu
energetika a telekomunikácie / kód 602, posunutie a rozšírenie
plochy existujúcej elektrickej stanice a priľahlého OP.

44-22-18

Zmena z funkcie priemyselná výroba / kód 301 na funkciu
viacpodlažná zástavba obytného územia / kód 101 a zmiešané
územia bývania a občianskej vybavenosti / kód 501, na podklade
UŠ Vin-Vin Rača.

44-22-18

Zmena z funkcie orná pôda / kód 1205 na funkciu občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201 na
podklade UŠ CEPIT Bratislava - Vajnory, v súlade
s predchádzajúcou dokumentáciou Aktualizáciou UPN 1993
v znení zmien a doplnkov.

44-22-19

Zmena z funkcie orná pôda / kód 1205 na funkciu ochranná
a izolačná zeleň / kód 1130.

Vajnory

44-22-18

Rybničná-Priečne

44-22-19

Zmena na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia / kód
102, občianska vybavenosť lokálneho významu / kód 202, šport
telovýchova a voľný čas / kód 401 na podklade UŠ Z Staré letisko
Vajnory.

OP NKP Východné
KR / RA / 7

Rača
Žabí majer - TR

KR / RA / 8

Rača
Vin-Vin

KR / VA / 1

Vajnory
Cepit

KR / VA / 2

Vajnory
obchvat Vajnory

KR / VA / 3

44-22-23
44-22-24
KR / VA / 4

KR / VA / 5

Vajnory

44-22-19

PZ Vajnory

44-22-24

Vajnory

44-22-19

Zmena z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu / kód
202 na funkciu šport telovýchova a voľný čas kód/ 401, potvrdenie
existujúceho stavu

44-22-24

Zmena z funkcie šport telovýchova a voľný čas / kód 401 na
funkciu záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality / kód
1203, potvrdenie existujúceho stavu.

44-24-02

Zmena z funkcie zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných / kód 502 na funkciu občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201 na podklade
štúdie zóny Habánsky mlyn.

44-24-02

Zmena funkcie ochranná a izolačná zeleň / kód 1130 na funkciu
energetika a telekomunikácie / kód 602.

44-24-02

Úprava rozhrania funkčnej plochy občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201.

44-24-02

Zmena funkcie plochy zariadení MHD a autobusovej PHD / kód
701 na funkciu vyhradená zeleň / kód 1120.

44-24-01

Zmena z funkcie viacpodlažná zástavba obytného územia / kód
101 na funkciu parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110.

44-24-01

Zmena z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód
1110 na funkciu viacpodlažná zástavba obytného územia / kód
101.

44-24-01

Zmena z funkcie málopodlažná zástavba obytného územia / kód
102 na funkciu parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód
1110.

ihrisko Koncové
KR / VA / 6

Vajnory
Vajnorské jazero

KR / KV / 1

Karlova Ves
lokalita Mlynská
dolina - Patrónka

KR / KV / 2

Karlova Ves
lokalita Mlynská
dolina - Patrónka

KR / KV / 3

Karlova Ves
lokalita Staré Grunty
severovýchod

KR / KV / 4

Karlova Ves
lokalita Slávičie
údolie - cintorín

KR / KV / 5

Karlova Ves
lokalita Dlhé Diely

KR / KV / 6

Karlova Ves
lokalita Dlhé Diely

KR / KV / 7

Karlova Ves
lokalita Dlhé Diely centrum

Redukcia územia pamiatkovej zóny Vajnory na základe
rozhodnutia MK-1496/2008-51/15215 z 3. 11. 2008.
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KR / KV / 8

Karlova Ves

44-24-01

Zmena z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu / kód
202 na funkciu šport, telovýchova a voľný čas / kód 401.

Karlova Ves

44-24-01

lokality pozdĺž
Botanickej ul.,
Karloveskej ul.
a Devínskej cesty

44-24-02

Zmena plôch rôzneho funkčného využitia pozdĺž komunikácií na
funkciu ochranná a izolačná zeleň / kód 1130.

Karlova Ves

44-24-01

Zmena z funkcie vodné hospodárstvo / kód 601 a z funkcie
málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102 na funkciu
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /
kód 201.

44-24-02

Zmena z funkcie ochranná a izolačná zeleň / kód 1130 na funkciu
vodné hospodárstvo / kód 601 – vodárenská ČS západ.

44-22-21

Zmena z funkcie energetika a telekomunikácie / kód 602 na funkciu
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti / kód 501.

44-22-21

Zmena z funkcie záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality
/ kód 1203 na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia /
kód 102.

44-22-21

Zmena z funkcie zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných / kód 502 a z funkcie záhrady, záhradkárske
a chatové osady a lokality / kód 1203 na funkcie zmiešané územie
bývania a občianskej vybavenosti / kód 501 a málopodlažná
zástavba obytného územie / kód 102.

44-22-21

Zmena z funkcie ochranná a izolačná zeleň / kód 1130 a zmiešané
územia obchodu a výrobných a nevýrobných služieb / kód 502 na
funkciu energetika a telekomunikácie / kód 602 (kogeneračný
zdroj) a nový VN kábel.

lokalita Molecova ul.
KR / KV / 9

KR / KV / 10

lokalita Molecova ul.
KR / KV / 11

Karlova Ves
lokalita Mlynská
dolina - Patrónka

KR / DU / 1

Dúbravka
lokalita Dúbravka centrum

KR / DU / 2

Dúbravka
lokalita Pod
vodojemom – Strmé
sady

KR / DU / 3

Dúbravka
lokalita Dúbravanka
- Polianky

KR / DU / 4

Dúbravka
lokalita Polianky

KR / DU / 5

Dúbravka

44-22-21

Zrušenie hranice PZ. Rozhodnutie MK SR z 9.9.2008 č. MK2626/2008-51/12205 o zrušení PZ Bratislava v MČ Dúbravka.

KR / DU / 6

Dúbravka

44-22-21

Nová hranica OP NKP. Rozhodnutie PÚ SR z 18.1. 2006 č. PÚ06/164-1/447/Kal o vyhlásení OP NKP kaplnky Ružencovej P.
Márie v MČ Dúbravka a rozhodnutie PÚ SR z 18.1. 2006 č. PÚ06/162-1/445/Kal o vyhlásení OP NKP kostola sv. Kozmu
a Damiána v MČ Dúbravka.

KR / LA / 1

Lamač

44-22-16

Devínska Nová Ves

44-22-21

Zmena na funkcie plochy zariadení MHD a PHD / kód 701,
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /
kód 201, zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti / kód
501, ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130, krajinná zeleň /
kód 1002 na podklade UŠ zóny Lamačská brána.

lokalita Lamačská
brána
KR / LA / 2

Lamač

44-22-21

Úprava rozhrania funkčnej plochy záhrady, záhradkárske a chatové
osady a lokality / kód 1203.

44-22-21

Zmena funkcie les, ostatné lesné pozemky / kód 1001 na funkciu
málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102.

44-22-21

Zmena z funkcie záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality
/ kód 1203 na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia /
kód 102.

lokalita na Barine
KR / LA / 3

Lamač
lokalita Havelkova

KR / LA / 4

Lamač
lokalita Cesta na
Klanec
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KR / LA / 5

Lamač

44-22-22

Zmena z funkcie málopodlažná zástavba obytného územia / kód
102 na funkciu občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201 na podklade UŠ zóny Nový
Lamač.

lokalita Nový Lamač
KR / LA / 6

Lamač

44-22-21

Zrušenie hranice PZ. Rozhodnutie MK SR z 2.9.2008 č. MK926/2008-51/11864 o zrušení PZ Bratislava v MČ Lamač.

KR / LA / 7

Lamač

44-22-21

Nová hranica OP NKP. Rozhodnutie PÚ SR z 28.4. 2006 č. PÚ06/63-5/4323/BYR o vyhlásení OP NKP kostola sv. Petra a Pavla
spolu s ľudovými domami na ul. Čsl. Tankistov v MČ Záhorská
Bystrica a rozhodnutie PÚ SR z 1.8.2006 č. PÚ-06/35916/6960/Kal o vyhlásení OP NKP kaplnky sv. Rozálie v MČ Lamač.

KR / LA / 8

Lamač

44-22-21

Zmena z funkcie plochy zariadení MHD a autobusovej PHD / kód
701 na plochy funkcie zariadenia diaľničnej siete / kód 705.

44-22-21

Zmena z funkcie plochy zariadení MHD a autobusovej PHD / kód
701 na plochy funkcie zariadenia diaľničnej siete / kód 705.

44-21-25

Zmena z funkcie krajinná zeleň / kód 1002 na funkciu
málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102.

44-24-01

Zmena z funkcie krajinná zeleň / kód 1002 na funkciu rekreácia
v prírodnom prostredí / kód 1003.

Diaľničné
odpočívadlo
v smere Brno
KR / LA / 9

Lamač
Diaľničné
odpočívadlo
v smere Centrum

KR / DE /1

Devín
lokalita Pod
Devínskym bralom
juh – Slovanské
nábrežie

KR / DE/ 2

Devín
Lokalita Devínska
cesta – západne od
kameňolomu

KR / DE / 3

Devín

44-21-25

Oprava zakreslenia hranice OP NKP.

KR / DEV / 1

Devínska Nová Ves

44-21-20

Zmena z funkcie zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných / kód 502 na funkciu zmiešané územia bývania
a občianskej vybavenosti kód / 501.

44-21-20

Zmena z funkcie ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130 na
funkciu málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102.

44-21-20

Zmena z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód
1110 na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia / kód
102.

44-21-20

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201 na funkciu občianska
vybavenosť lokálneho významu / kód 202.

44-21-15

Zmena z funkcie šport, telovýchova a voľný čas / kód 401 na
funkciu málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102.

Devínska Nová Ves

44-22-16

lokalita medzi
agroturistickým
areálom Pegas a
železnicou

44-22-21

Zmena z funkcie krajinná zeleň / kód 1002 na funkciu šport,
telovýchova a voľný čas / kód 401.

lokalita Opletalova
ul.
KR / DEV / 2

Devínska Nová Ves
lokalita Kolónia
východ

KR / DEV / 3

Devínska Nová Ves
lokalita Mlynská ul.

KR / DEV / 4

Devínska Nová Ves
lokalita pri železnici

KR / DEV / 5

Devínska Nová Ves
lokalita Glavica

KR / DEV / 6
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Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

KR / DEV / 7

Devínska Nová Ves

44-21-20

Hranica OP NKP.

KR / ZB / 1

Záhorská Bystrica

44-22-11

Úprava rozhrania funkčnej plochy krajinná zeleň / kód 1002.

44-22-11

Úprava rozhrania funkčnej plochy málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102.

44-22-16

Úprava rozhrania funkčnej plochy málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102.

44-22-16

Zmena z funkcie vodné hospodárstvo / kód 601 na funkciu
záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality / kód 1203,
zosúladenie s výkresom 4.1. Zásobovanie vodou.

44-22-16

Zmena z funkcie rekreácia v prírodnom prostredí / kód 1003 na
funkciu vodné hospodárstvo / kód 601, zosúladenie s výkresom
4.1. Zásobovanie vodou.

44-22-16

Zmena z funkcie orná pôda / kód 1205 na funkciu ostatná
ochranná a izolačná zeleň / kód 1130.

44-22-16

Zmena z funkcie orná pôda / kód 1205 na funkciu šport,
telovýchova a voľný čas / kód 401.

lokalita Záhorská
Bystrica sever
KR / ZB / 2

Záhorská Bystrica
lokalita Pútnická ul.

KR / ZB / 3

Záhorská Bystrica
lokalita Prídavková
ul.

KR / ZB / 4

Záhorská Bystrica
lokalita
záhradkárska osada
Strmé vŕšky

KR / ZB / 5

Záhorská Bystrica
lokalita severne od
SOU Elektrovod

KR / ZB / 6

Záhorská Bystrica
lokalita Piesky sever

KR / ZB / 7

Záhorská Bystrica
lokalita Piesky juh

KR / ZB / 8

Záhorská Bystrica

44-22-16

Nová hranica OP NKP.

KR / PE / 1

Petržalka

44-24-02

CMC

44-24-07

Úprava rozhrania funkcií občianskej vybavenosti celomestského a
nadmestského významu / kód 201, zmiešané územia bývania a
občianskej vybavenosti / kód 501, parky, sadovnícke a lesoparkové
úpravy / kód 1110, rekreácia v prírodnom prostredí / kód 1003,
šport, telovýchova a voľný čas / kód 401, rozvojové územia, na
podklade Územného plánu zóny CMC Petržalka.

44-24-08

KR / PE / 2

Petržalka

44-24-07

Zmena z funkcie šport, telovýchovu a voľný čas / kód 401 na
funkciu občianska vybavenosť celomestského a nadmestského
významu / kód 201.

44-24-07

Zmena z funkcie ostatná ochranná a izolačnú zeleň / kód 1130 na
funkciu občianska vybavenosť celomestského a nadmestského
významu / kód 201.

44-24-07

Zmena z funkcie energetika a telekomunikácie / kód 602 na funkciu
občianska vybavenosť lokálneho významu / kód 202.

Petržalka

44-24-07

inundácia

44-24-08

Úprava rozhrania funkcií vodné plochy a toky / kód 901, rekreácia v
prírodnom prostredí / kód 1003, inundačné územie / kód 1300,
krajinná zeleň / kód 1002, na podklade Územného plánu zóny
CMC Petržalka.

Petržalka

44-24-07

Zmena z funkcie viacpodlažná zástavba obytného územia / kód
101 na funkciu parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110.

44-24-08

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského a
nadmestského významu / kód 201 na funkciu šport, telovýchova a
voľný čas / kód 401, na podklade UŠ Mamateyova.

Artmedia
KR / PE / 3

Petržalka
južne od Artmedie

KR / PE / 4

Petržalka
Mamateyova

KR / PE / 5

KR / PE / 6

Ovsište
KR / PE / 7

Petržalka
Mamateyova
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Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

KR / PE / 8

Petržalka

44-24-07

Zmena z funkcie priemyselná výroba / kód 301 na funkcie
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti / kód 501,
zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných /
kód 502, občianska vybavenosť celomestského a nadmestského
významu / kód 201 a ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód
1130, na podklade UŠ Matador.

44-24-07

Zmena z funkcie ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130 na
funkciu občianska vybavenosť celomestského a nadmestského
významu / kód 201.

44-24-07

Úprava rozhrania funkcií občianska vybavenosť celomestského a
nadmestského významu / kód 201, málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102, viacpodlažná zástavba obytného
územia / kód 101, parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód
1110, ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130, šport,
telovýchova a voľný čas / kód 401, plochy zariadení MHD a
autobusovej PHD / kód 701, na podklade UŠ Janíkov Dvor, UŠ
južné mesto zóna A a projektových dokumentácií.

44-24-07

Zmena časti funkčnej plochy z funkcie energetika a
telekomunikácie / kód 602 na funkciu občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201 a funkciu
ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130

44-24-12

Zmena z funkcie plochy zariadení MHD a autobusovej PHD / kód
701 na funkciu zariadenia diaľničnej siete / kód 705.

44-24-17

Zmena z funkcie vyhradená zeleň / kód 1120 na funkciu
málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102 a na funkciu
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110. Potvrdenie
existujúceho stavu.

44-24-18

Zmena z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód
1110 na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia / kód
102.

44-24-18

Zmena z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu / kód
202 a funkcie málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102
na funkciu šport, telovýchova a voľný čas / kód 401.

44-24-18

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského a
nadmestského významu / kód 201 na funkciu málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102 a na funkciu parky,
sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110.

44-24-18

Úprava rozhrania území funkčných blokov občianskej vybavenosti
celomestského a nadmestského významu / kód 201 a
málopodlažnej zástavby obytného územia / kód 102.

44-24-18

Úprava rozhrania území funkčných blokov občianskej vybavenosti
celomestského a nadmestského významu / kód 201, málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102 a parkov, sadovníckych a
lesoparkových úprav / kód 1110.

44-24-18

Zmena z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu / kód
202 na funkciu zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti
/ kód 501.

44-24-18

Zmena z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu / kód
202 na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia / kód
102.

Matador

KR / PE / 9

Petržalka
Panónska

KR / PE / 10

Petržalka
Janíkov dvor

KR / PE / 11

Petržalka
Panónska/Bratská

KR / JA / 1

Jarovce, Petržalka
diaľničné
odpočívadlá

KR / JA / 2

Jarovce
cintorín

KR / RUS / 1

Rusovce
Hájová

KR / RUS / 2

Rusovce
futbalové ihrisko

KR / RUS / 3

Rusovce
Irkutská

KR / RUS / 4

Rusovce
Gerulata

KR / RUS / 5

Rusovce
kaštieľ

KR / RUS / 6

Rusovce
stará časť juh

KR / RUS / 8

Rusovce
Pieskový hon
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Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

KR / ČU / 1

Čunovo

44-24-18

Zmena z funkcie vodné hospodárstvo / kód 601 na funkciu les,
ostatné lesné pozemky / kód 1001.

44-24-24

Zmena z funkcie šport telovýchova a voľný čas / kód 401 na
funkciu les, ostatné lesné pozemky / kód 1001.

horáreň
KR / ČU / 2

Čunovo
na hrádzi

strana 14

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy - ZaD 02

ZaD 02
2.2. Regulačný výkres
Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

RV / SM / 1

Staré Mesto

44-22-22

Zmena regulácie funkčnej plochy občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie, regulačný kód F na regulačný kód I.

44-24-02

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201 a z málopodlažnej zástavby
obytného územia / kód 102, stabilizované územie a rozvojové
územie, regulačný kód S na málopodlažnú zástavbu obytného
územia / kód 102, rozvojové územie, regulačný kód S, a
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti / kód 501,
rozvojové územie, regulačný kód S na podklade UŠ Amfiteáter,
Gaštanová záhrada.

44-24-02

Zmena z funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód
1110 na málopodlažnú zástavbu obytného územia / kód 102,
rozvojové územie, regulačný kód S, na podklade ÚPN z Machnáč.

44-24-02

Zmena regulácie funkčných plôch občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie, regulačný kód G a zmiešané územia bývania a občianskej
vybavenosti / kód 501, rozvojové územie, regulačný kód H na
rozvojové územia, regulačný kód S, na podklade ÚPN z Machnáč.

44-24-02

Zmena regulácie funkčnej plochy občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie na stabilizované územie, na podklade ÚPN z Slavín A6.

44-24-02

Zmena z funkcie viacpodlažná zástavba obytného územia / kód
101, stabilizované územie na málopodlažnú zástavbu obytného
územia / kód 102, stabilizované územie, na podklade ÚPN
z Slavín A6.

44-24-02

Zmena z funkcie zmiešané územia bývania a občianskej
vybavenosti / kód 501, stabilizované územie a z funkcie parky,
sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110, stabilizované územie
na občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského
významu / kód 201, stabilizované územie, na podklade ÚPN
z Slavín A6.

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z málopodlažnej zástavby
obytného územia / kód 102, stabilizované územie na občiansku
vybavenosť lokálneho významu / kód 202, rozvojové územie,
regulačný kód S, na podklade ÚPN z A4.

44-24-02

Zmena regulácie funkčnej plochy občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie regulačný kód G na regulačný kód S, na podklade ÚPN
z Mudroňova juhozápad.

44-24-02

Zmena z funkcie málopodlažná zástavba obytného územia / kód
102, stabilizované územie na vyhradenú zeleň / kód 1120,
stabilizované územie, na podklade ÚPN z Bôrik.

44-24-02

Úprava hranice PZ CMO (Pamiatková zóna centrálna mestská
oblasť) – zrušenie neplatnej hranice PZ CMO.

44-24-02

Úprava rozhrania funkcií parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy /
kód 1110 a zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /
kód 501 na podklade ÚPN zóny Podhradie.

44-24-02

Zmena priestorovej regulácie funkcie občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie regulačný kód S na regulačný kód L.

Patrónka
RV / SM / 2

Staré Mesto
Amfiteáter

RV / SM / 3

Staré Mesto
Machnáč – pri
Gaštanovej záhrade

RV / SM / 4

Staré Mesto
Machnáč – Slávičie
údolie

RV / SM / 5

Staré Mesto
Gorazdova

RV / SM / 6

Staré Mesto
Sokolská

RV / SM / 7

Staré Mesto
pod Slavínom

RV / SM / 8

Staré Mesto
Javorinská

RV / SM / 9

Staré Mesto
Radvanská

RV / SM / 10

Staré Mesto
cintorín na Žižkovej
ul.

RV / SM / 11

Staré Mesto
CMO

RV / SM / 12

Staré Mesto
Podhradie

RV / SM / 13

Staré Mesto
Predstaničný
priestor
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Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

RV / SM / 14

Staré Mesto

44-24-02

Zmena regulácie funkčných plôch občianskej vybavenosti
celomestského a nadmestského významu / kód 201 a zmiešaných
území bývania a občianskej vybavenosti / kód 501 z rozvojových
území s regulačnými kódmi J a H na stabilizované územia, na
podklade ÚPN z CMO severovýchod.

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
rozvojové územie regulačný kód H na zmiešané územia bývania a
občianskej vybavenosti / kód 501, stabilizované územie, na
podklade ÚPN z CMO severovýchod.

44-24-02

Zmena z funkcie viacpodlažná zástavba obytného územia / kód
101, stabilizované územie na zmiešané územia bývania a
občianskej vybavenosti / kód 501, stabilizované územie, na
podklade ÚPN z CMO severovýchod.

44-24-02

Zmena regulácie funkčných plôch občianskej vybavenosti
celomestského a nadmestského významu / kód 201, stabilizované
a rozvojové územie, regulačný kód I na rozvojové územie,
regulačný kód J, na podklade ÚPN z CMO severovýchod.

44-24-02

Zmena regulácie funkčných plôch občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie, regulačný kód J na regulačný kód L a zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti / kód 501, rozvojové územie
regulačný kód I na regulačný kód J, na podklade ÚPN z CMO
severovýchod.

44-24-02

Zmena regulácie funkčných plôch občianskej vybavenosti
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie, regulačný kód I na stabilizované územie.

44-24-02

Zmena regulácie funkčných plôch občianskej vybavenosti
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie, regulačný kód I na stabilizované územie.

44-24-02

Zmena z funkcie energetika a telekomunikácie / kód 602,
stabilizované územie na občiansku vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201, stabilizované územie.

44-24-02

Zmena z funkcie energetika a telekomunikácie / kód 602,
stabilizované územie na občiansku vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201, stabilizované územie.

44-24-02

Zmena regulácie funkčnej plochy občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie, regulačný kód L na regulačný kód S, na podklade ÚPN
z Dunajská.

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
rozvojové územie, regulačný kód I na funkciu zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti, stabilizované územie a parky,
sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110, stabilizované
územie.

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie energetika
a telekomunikácie / kód 602, stabilizované územie na zmiešané
územia bývania a občianskej vybavenosti / kód 501, rozvojové
územie, regulačný kód M - redukcia plochy technickej
infraštruktúry, zrušenie neplatného ochranného pásma; zmena
regulácie funkčných plôch občianskej vybavenosti
celomestského nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územia, regulačné kódy J, K a zmiešané územia bývania a
občianskej vybavenosti / kód 501, rozvojové územia, regulačný kód
J, na regulačné kódy M; úprava rozhrania funkcií; na podklade UŠ
Twin City a UŠ Chalupkova.

Karpatská

RV / SM / 15

Staré Mesto
Račianske mýto

RV / SM / 16

Staré Mesto
Račianske mýto

RV / SM / 17

Staré Mesto
Radlinského - Mýtna

RV / SM / 18

Staré Mesto
I.Karvaša

RV / SM / 19

Staré Mesto
Kollárovo nám.

RV / SM / 20

Staré Mesto
nám. SNP

RV / SM / 21

Staré Mesto
pošta nám. SNP

RV / SM / 22

Staré Mesto
pošta Kollárska

RV / SM / 23

Staré Mesto
Kamenné nám.

RV / SM / 24

Staré Mesto
Šafárikovo nám.

RV / SM / 25

Staré Mesto
Chalupkova
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Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

RV / SM / 26

Staré Mesto

44-24-02

Zmena regulácie funkčnej plochy občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, stabilizované
a rozvojové územia, regulačný kód S na rozvojové územie,
regulačný kód M.

44-24-02

Zmena regulácie funkčnej plochy občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územia, regulačný kód S na rozvojové územie, regulačný kód K
a stabilizované územie.

44-24-02

Nová hranica PZ CMO (Pamiatková zóna centrálna mestská
oblasť) podľa vyhlášky Okresného úradu Bratislava č.1/92 zo dňa
18.08.1992 o pamiatkovej zóne Bratislava – centrálna mestská
oblasť.

Panorama City
RV / SM / 27

Staré Mesto
Pribinova

RV / SM / 28

Staré Mesto
PZ CMO

RV / SM / 29

Staré Mesto

44-24-02

Redukcia časti územia kompaktného mesta s výškovým limitom
21m.

RV / SM / 30

Staré Mesto

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie priemyselná
výroba / kód 301 a občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201, stabilizované územie na
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti / kód 501,
rozvojové územie, regulačný kód I.

Blumentálska

RV / SM / 31

Staré Mesto

44-24-02

Úprava hranice NKP Slavín – zrušenie úseku hranice.

RV / SM / 32

Staré Mesto

44-24-02

Úprava hranice NKP Slavín – doplnenie úseku hranice.

RV / SM / 33

Staré Mesto

44-24-02

Zmena regulácie funkčnej plochy občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územia, regulačný kód H na rozvojové územie, regulačný kód L.

RV / RU / 1

Ružinov

44-22-24

Zmena z funkcie plochy zariadení MHD a autobusovej PHD / kód
701, stabilizované územie na plochy funkcie zariadenia diaľničnej
siete / kód 705, stabilizované územie.

44-22-24

Zmena z funkcie orná pôda / kód 1205, stabilizované územie na
plochy funkcie ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130,
stabilizované územie.

44-22-23

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie územia na funkcie:

Dialničné
odpočívadlo + ČSPH
RV / RU / 2

Ružinov
Križovatkoa
Vajnory

RV / RU / 3

D1

-

Ružinov

-

Zlaté piesky

-

občianska vybavenosť celomestského a nadmestského
významu / kód 201, stabilizované územie
šport, telovýchova a voľný čas / kód 401, rozvojové
územie regulačný kód X
vodné plochy a toky / kód 901, rozvojové územie
krajinná zeleň / kód 1002, rozvojové územie
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110,
rozvojové územie
plochy námestí a ostatné komunikačné plochy

na podklade UŠ zóny Zlaté piesky.
RV / RU / 4

Ružinov

44-22-23

Zmena z funkcie plochy zariadenia MHD a autobusovej PHD / kód
701, stabilizované územie na funkciu zariadenia diaľničnej siete /
kód 705, stabilizované územie.

44-22-23

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie šport,
telovýchova a voľný čas / kód 401, rozvojové územie regulačný kód
X na funkciu občianska vybavenosť lokálneho významu / kód 202,
stabilizované územie.

44-22-23

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie zmiešané
územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502,
stabilizované územie na funkciu občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie regulačný kód G.

44-22-23, 44-24-03

Zmena regulácie funkčnej plochy zmiešané územia obchodu
a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502, stabilizované územie
na rozvojové územie regulačný kód G.

Dialničné
odpočívadlo
RV / RU / 6

Ružinov
Vrútocká - ZŠ

RV / RU / 7

Ružinov
Ivánska c. – areál
P13

RV / RU / 8

Ružinov
Ivánska c. – areál
OLO
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RV / RU / 9

Ružinov

44-24-03

Zmena funkčného usporiadania územia z funkcie občianska
vybavenosť celomestského až nadmestského významu / kód 201,
stabilizované územie na funkciu ostatná ochranná a izolačná zeleň
/ kód 1130, rozvojové územie.

44-24-03

Zmena rozhrania území funkčných blokov občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, stabilizované
územie a ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130,
stabilizované územie.

44-24-03

Zjednotenie vyjadrenia plôch nachádzajúcich sa v ochrannom
pásme trás železníc ako plôch ostatná ochranná a izolačná zeleň /
kód 1130, stabilizované územie.

44-24-03

Zmena regulácie funkčnej plochy viacpodlažná zástavba obytného
územia / kód 101 rozvojové územie regulačný kód G na
stabilizované územie.

44-24-03

Zmena z funkcie energetika a telekomunikácie / kód 602,
stabilizované územie na funkciu zmiešané územia obchodu
a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502, stabilizované
územie.

44-24-03

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201, stabilizované územie na
funkciu šport, telovýchova a voľný čas / kód 401, stabilizované
územie.

44-24-03

Zmena z funkcie energetika a telekomunikácie / kód 602,
stabilizované územie na funkciu občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, stabilizované
územie.

44-24-03

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
rozvojové územie regulačný kód I na funkciu parky, sadovnícke
a lesoparkové úpravy / kód 1110, stabilizované územie na
podklade UŠ Ružinovská Východ.

44-24-03

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102, rozvojové územie regulačný
kód D na funkciu zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných / kód 502, rozvojové územie regulačný kód E.

44-24-03

Doplnenie chýbajúceho označenia rozvojovej plochy určenej pre
funkciu zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných / kód 502 regulačným kódom E.

44-24-03

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201, rozvojové územie regulačný
kód G, na funkciu energetika a telekomunikácie / kód 602,
rozvojové územie.

44-24-03

Zmena z funkcie zmiešané územia občianskej vybavenosti
a bývania / kód 501, stabilizované územie na funkciu parky,
sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110, stabilizované
územie.

44-24-03

Zmena z funkcie viacpodlažná zástavba obytného územia / kód
101, stabilizované územie na funkciu málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102, stabilizované územie.

44-24-03

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201, stabilizované územie na
funkciu šport, telovýchova a voľný čas / kód 401, stabilizované
územie.

44-24-03

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
stabilizované územie na funkciu málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, rozvojové územie regulačný kód B.

Ivánska c. – D1
RV / RU / 10

Ružinov
Galvániho

RV / RU / 12

Ružinov
Trnavská - železnica

RV / RU / 13

Ružinov
Sputnikova

RV / RU / 14

Ružinov
Trnavská /Kulla/

RV / RU / 15

Ružinov
Drieňova ZŠ ihrisko

RV / RU / 16

Ružinov
M. Hella - pošta

RV / RU / 17

Ružinov
Tomášikova – park
pre VŠ práva

RV / RU / 19

Ružinov
Strojnícka

RV / RU / 20

Ružinov
Mlynské luhy – D1

RV / RU / 21

Ružinov
Letisko - západ

RV / RU / 24

Ružinov
Radničné nám. Prievoz

RV / RU / 25

Ružinov
Struková - Prievoz

RV / RU / 26

Ružinov
Telocvičná - Rapid

RV / RU / 27

Ružinov
Kaštieľska
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RV / RU / 28

Ružinov

44-24-03

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201, stabilizované na funkciu
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110, stabilizované
územie.

44-24-03, 44-24-08

Doplnenie chýbajúceho označenia rozvojových plôch určených pre
funkciu zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných / kód 502 regulačným kódom G.

44-24-03, 44-24-08

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie územia na funkcie
–
šport, telovýchova a voľný čas / kód 401, rozvojové
územie regulačný kód X
–
plochy zariadení vodnej a leteckej dopravy / kód 703,
rozvojové územie
–
plochy a zariadenia odpadového hospodárstva / kód 802,
rozvojové územie regulačný kód N
–
vodné plochy a toky / kód 901, rozvojové územie
–
les, ostatné lesné pozemky/ kód 1001, stabilizované
územie
–
krajinná zeleň / kód 1002, rozvojové územie
–
ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130, rozvojové
územie
na podklade čistopisu UŠ lokality Vlčie hrdlo, zmena hraníc
území inundácie predstavujúca akceptáciu súčasného stavu,
zosúladenie výkresov TI, KR a RV.

44-24-03

Zmena z funkcie plochy zariadení vodnej a leteckej dopravy / kód
703, rozvojové územia na funkciu občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie regulačný kód M.

44-24-03

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie energetika
a telekomunikácie / kód 602, stabilizované územie a funkcie
občianska vybavenosť lokálneho významu / kód 202, stabilizované
územie na funkciu občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201, stabilizované územie.

44-24-03

Zmena z funkcie energetika a telekomunikácie / kód 602,
stabilizované územie na funkciu občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, stabilizované
územie.

44-24-03, 44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie územia z funkcie
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /
kód 201, stabilizované územie na funkcie zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti / kód 501, rozvojové územie
regulačný kód M a občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201, rozvojové územie regulačný
kód M na podklade UŠ zóny Klingerka.

44-24-03, 44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie územia z funkcie
viacpodlažná zástavba obytného územia / kód 101, stabilizované
územie, občianska vybavenosť celomestského a nadmestského
významu / kód 201, rozvojové územie regulačný kód
I a stabilizované územie a z funkcie zmiešané územia obchodu
a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502, stabilizované územie
na funkčné využitie občianska vybavenosť celomestského
významu / kód 201, rozvojové územie regulačný kód M a funkciu
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti / kód 501,
rozvojové územie, regulačný kód J na podklade čistopisu UŠ zóny
Bratislavská Cvernová Továreň.

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie územia z funkcie
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /
kód 201, stabilizované územie, zmiešané územia obchodu
a služieb výrobných a nevýrobných / 502, rozvojové územie
regulačný kód H a z funkcie plochy zariadení MHD a autobusovej
PHD / kód 701, stabilizované územie na funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
rozvojové územie regulačný kód I a L a plochy zariadení MHD
a autobusovej PHD / kód 701, rozvojové územie na podklade UŠ
dostavba územia autobusovej stanice a prestavba areálu Kablo na
Mlynských nivách – UŠ Twin City.

Kaštieľska
RV / RU / 29

Ružinov
Pálenisko

RV / RU / 31

Ružinov
Vlčie hrdlo

RV / RU / 33

Ružinov
Prístavná

RV / RU / 34

Ružinov
Hraničná

RV / RU / 35

Ružinov
Jarabinkova

RV / RU / 36

Ružinov
Klingerka
Valchárska

RV / RU / 37

Ružinov
Cvernovka
Svätoplukova

RV / RU / 38

-

Ružinov
Autobusová stanica

-
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RV / RU / 39

Ružinov

44-24-02

Posun označenia funkčnej plochy občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie regulačný kód I .

44-24-03

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
rozvojové územie regulačný kód K na funkciu parky, sadovnícke
a lesoparkové úpravy / kód 1110, stabilizované územie, potvrdenie
existujúceho stavu.

44-24-03

Zmena rozhrania území funkčných blokov plochy zariadení
železničnej dopravy / kód 702, stabilizované územie, ostatná
ochranná a izolačná zeleň / kód 1130, stabilizované územie
a plochy námestí a ostatné komunikačné plochy.

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201;
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110, rozvojové
územia, regulačný kód S na plochy námestí a ostatné
komunikačné plochy; parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy /
kód 1110; občianska vybavenosť celomestského a nadmestského
významu / kód 201, stabilizované a rozvojové územie, regulačný
kód M.

44-24-03

Zmena z funkcie ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130,
stabilizované územie na funkciu vyhradená zeleň / kód 1120,
stabilizované územie.

44-24-04

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie územia z funkcie rezerva
zariadení dopravy / kód 704 a z funkcie orná pôda / kód 1205,
stabilizované územie na funkciu zmiešané územia obchodu
a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502, rozvojové územie
regulačný kód D na podklade UŠ zóny IV. kvadrant letiska M. R.
Štefánika.

44-24-04

Úprava trasovania ochranného pásma ÚČOV.

44-24-04

Zmena priestorovej regulácie funkčnej plochy málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102, rozvojové územie regulačný
kód F na regulačný kód S, na podklade UPN Z Horné diely.

44-24-04

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie orná pôda /
1205, stabilizované územie a z funkcie občianska vybavenosť
lokálneho významu / kód 202, stabilizované územie na funkciu
málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102, rozvojové
územie regulačný kód B.

44-24-04

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
stabilizované územie na funkciu viacpodlažná zástavba obytného
územia / kód 101, rozvojové územie regulačný kód F.

44-24-04

Zmena regulácie funkčnej plochy viacpodlažná zástavba obytného
územia / kód 101, stabilizované územie na rozvojové územie
regulačný kód F.

44-24-04

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť lokálneho významu / kód 202, stabilizované územie a z
funkcie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110,
stabilizované územie na funkciu zmiešané územia občianskej
vybavenosti a bývania / kód 501, rozvojové územie regulačný kód
G.

44-24-04

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť lokálneho významu / kód 202, stabilizované územie na
funkciu viacpodlažná zástavba obytného územia / kód 101,
rozvojové územie regulačný kód G.

44-24-03

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie územia z funkcie
málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102, rozvojové
územie regulačný kód E na funkciu zmiešané územia obchodu
a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502, rozvojové územie
regulačný kód E.

Karadžičova
RV / RU / 40

Ružinov
Miletičova
Záhradnícka

RV / RU /42

-

Ružinov
Lokalita pod ÚNS pri
Domkárskej ulici

RV / RU /43

Ružinov
Pribinova

RV / VR / 1

Vrakuňa
Cintorín „Ružinov“

RV / VR / 2

Vrakuňa
Letisko - Cargo

RV / VR / 3

Vrakuňa
ÚČOV – Malý Dunaj

RV / VR / 4

Vrakuňa
Ráztočná - sever

RV / VR / 5

Vrakuňa
Ráztočná

RV / VR / 6

Vrakuňa
Žitavy

RV / VR / 7

Vrakuňa
Slatinská

RV / VR / 8

Vrakuňa
Kazanská

RV / VR / 9

Vrakuňa
Kazanská

RV / PB / 1

Podunajské
Biskupice
Závodná

strana 20

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy - ZaD 02

Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

RV / PB / 2

Podunajské
Biskupice

44-24-08, 44-24-09

Úpravy trasovania ochranných pásiem (pásmo hygienickej ochrany
a bezpečnostné pásma I. a II. stupňa) výrobného areálu Slovnaft
v súlade s rozhodnutím o ochrannom pásme okolo a.s. Slovnaft,
vydanom Okresným úradom Bratislava II, odborom životného
prostredia, pod č.j. ÚR/1/01/Bal-2 zo dňa 27.3.2001.

Slovnaft
RV / PB / 3

Podunajské
Biskupice

44-24-03,44-24-13,
44-24-14
44-24-08, 44-24-09

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie územia a vymedzenia
funkčných blokov na funkcie:
málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102,
rozvojové územie regulačný kód S
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti / kód
501, rozvojové územie regulačný kód S
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110,
stabilizované územie
na podklade ZaD UPN zóny Centrum Podunajské Biskupice.

44-24-08, 44-24-09

Zmena z funkcie energetika a telekomunikácie / kód 602,
stabilizované územie na funkciu občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, stabilizované
územie.

44-24-08, 44-24-09

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie zmiešané
územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502,
rozvojové územie regulačný kód D na funkciu málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102 stabilizované územie,
potvrdenie existujúceho stavu.

44-24-08, 44-24-09

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie zmiešané
územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502,
rozvojové územie regulačný kód D na funkciu málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102, stabilizované územie,
potvrdenie existujúceho stavu.

44-24-08, 44-24-09

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť lokálneho významu / kód 202, rozvojové územie
regulačný kód D na funkciu málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, rozvojové územie regulačný kód C na podklade
UAŠ Hydinárska - Vinohradnícka.

44-24-08, 44-24-09

Doplnenie chýbajúceho označenia rozvojových plôch príslušnými
kódmi funkčného a priestorového využitia:
–
šport, telovýchova a voľný čas / kód 401, rozvojové
územie regulačný kód X
–
rekreácia v prírodnom prostredí / kód 1003, rozvojové
územie
–
vodné plochy a toky/ kód 901, rozvojové územie

44-22-22

Vymedzenie hranice ochranného pásma NKP Horná Mlynská
dolina na základe rozhodnutia PÚ-08/576-21/4788/SUL zo dňa 30.
6. 2008.

44-24-02

Zmena trasovania komunikácie Vlárska - upresnenie trasy
komunikácie na podklade ÚPN Z Horný Kramer a na podklade
projektovej dokumentácie.

44-22-22

Zmena regulácie funkčnej plochy málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, rozvojové územie regulačný kód S na
regulačný kód B.

44-22-22

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102, rozvojové územie regulačný
kód A a vinice / kód 1202, stabilizované územie na funkciu
záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality / kód 1203,
stabilizované územie a málopodlažná zástavba obytného územia /
kód 102, rozvojové územie regulačný kód A, premietnutie
výsledkov prerokovania na zonálnej úrovni UŠ Podhorský pás
sektory 5-8 v súlade s predchádzajúcou dokumentáciou
Aktualizáciou UPN 1993 v znení zmien a doplnkov.

PB Centrum

RV / PB / 4

Podunajské
Biskupice
Pošta PB Centrum

RV / PB / 5

Podunajské
Biskupice
Pšeničná

RV / PB / 6

Podunajské
Biskupice
Mramorová

RV / PB / 7

Podunajské
Biskupice
Vinohradnícka

RV / PB / 8

Podunajské
Biskupice
na konci katastra

RV / NM / 1

Nové Mesto
OP Mlynská dolina

RV / NM / 2

Nové Mesto
Vlárska komunikácia

RV / NM / 3

Nové Mesto
Horný Slanec

RV / NM / 4

Nové Mesto
Koziarka
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Zmeny a doplnky

RV / NM / 5

Nové Mesto

44-22-22

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie vinice / kód
1202, stabilizované územie na funkciu málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102, rozvojové územie regulačný kód A,
premietnutie výsledkov prerokovania na zonálnej úrovni UŠ
Podhorský pás sektory 5-8 v súlade s predchádzajúcou
dokumentáciou Aktualizáciou UPN 1993 v znení zmien a doplnkov.

44-22-22

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie vinice / kód
1202, stabilizované územie na funkciu málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102, rozvojové územie regulačný kód A,
premietnutie výsledkov prerokovania na zonálnej úrovni UŠ
Podhorský pás sektory 5-8 v súlade s predchádzajúcou
dokumentáciou Aktualizáciou UPN 1993 v znení zmien a doplnkov.

44-22-22

Zmena polohy vodojemu - zmena z funkcie vodné hospodárstvo /
kód 601, rozvojové územie na funkciu málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102, rozvojové územie regulačný kód A
a z funkcie málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102,
rozvojové územie na funkciu vodné hospodárstvo / kód 601,
rozvojové územie.

44-22-22

Zmena regulácie funkčnej plochy málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, stabilizované územie na rozvojové územie
regulačný kód S, na podklade UPN Z Podhorský pás.

44-22-22

Zmena regulácie funkčnej plochy málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, rozvojové územie regulačný kód A na regulačný
kód B.

44-22-22

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie záhrady,
záhradkárske a chatové osady a lokality / kód 1203, stabilizované
územie na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia / kód
102, rozvojové územie regulačný kód A.

44-22-22

Zmena regulácie funkčnej plochy málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, rozvojové územie regulačný kód S na regulačný
kód B, upresnenie regulácie na podklade UPN Z Podhorský pás

44-22-22

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
rozvojové územie regulačný kód S na funkciu málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102, rozvojové územie regulačný
kód B.

44-22-22

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie vinice / kód
1202, stabilizované územie na funkciu málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102, rozvojové územie regulačný kód S, na
podklade UPN Z Podhorský pás.

Nové Mesto

44-22-22

Vtáčnik -rozv.úz.

44-24-02

Zmena regulácie funkčnej plochy málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, stabilizované územie na rozvojové územie
regulačný kód S, oprava technickej chyby na podklade UPN
Z Podhorský pás

Nové Mesto

44-24-02

Zmena regulácie funkčnej plochy málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, zo stabilizovaného územia na rozvojové územie
regulačný kód B a z rozvojového územia regulačný kód S na
rozvojové územie regulačný kód B.

44-24-02

Zmena regulácie funkčnej plochy málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, rozvojové územie z rozvojového územia na
stabilizované územie a zmena z regulačného kódu S na regulačný
kód B, upresnenie regulácie na podklade UPN Z Koliba Stráže.

44-22-22

Zmena regulácie funkčnej plochy málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, rozvojové územie regulačný kód C a E na
regulačný kód S, na podklade UPN Z Horný Kramer.

Veľký Varan

RV / NM / 6

Nové Mesto
Amfiteáter

RV / NM / 7

Nové Mesto
Amfiteáter - TI

RV / NM / 8

Nové Mesto
Biely kríž

RV / NM / 9

Nové Mesto
Krahulčia

RV / NM / 10

Nové Mesto
Krahulčia-Sliačska

RV / NM / 11

Nové Mesto
Briežky

RV / NM / 12

Nové Mesto
Sliačska OV

RV / NM / 13

Nové Mesto
Vtáčnik - vinice

RV / NM / 14

RV / NM / 15

nad depom
RV / NM / 16

Nové Mesto
Koliba Stráže

RV / NM / 17

Nové Mesto
Horný Kramer

strana 22

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy - ZaD 02

Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

RV / NM / 18

Nové Mesto

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie parky,
sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110, stabilizované územie
na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102,
stabilizované územie, potvrdenie existujúceho stavu.

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť lokálneho významu / kód 202, stabilizované územie na
funkciu málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102,
stabilizované územie, potvrdenie existujúceho stavu.

44-24-02

Zmena regulácie funkčnej plochy málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, rozvojové územie na stabilizované územie.

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102, stabilizované územie na
funkciu občianska vybavenosť celomestského a nadmestského
významu / kód 201, stabilizované územie, potvrdenie existujúceho
stavu.

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť lokálneho významu/ kód 202, stabilizované územie na
funkciu zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti/ kód
501, rozvojové územie regulačný kód F.

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie parky,
sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110, stabilizované územie
na funkciu zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /
kód 501, stabilizované územie, potvrdenie existujúceho stavu.

44-22-22

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
stabilizované územie na funkciu zmiešané územia bývania
a občianskej vybavenosti / kód 501, rozvojové územie kód I na
podklade UŠ Z Polyfunkčný objekt Račianska ulica.

44-22-23

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
rozvojové územie regulačný kód I na funkciu zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti / kód 501, rozvojové územie
regulačný kód I.

44-22-23

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie parky,
sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110, stabilizované územie
na funkciu zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti /
kód 501, rozvojové územie regulačný kód M.

44-22-23

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie zmiešané
územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502,
stabilizované územie na funkciu energetika a telekomunikácie / kód
602, stabilizované územie, potvrdenie existujúceho stavu.

44-22-23

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie zmiešané
územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502,
rozvojové územie regulačný kód G na funkciu občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
rozvojové územie regulačný kód I.

44-22-23

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
stabilizované územie a zmiešané územia obchodu a služieb
výrobných a nevýrobných / kód 502, stabilizované územie na
funkciu občianska vybavenosť celomestského a nadmestského
významu / kód 201, rozvojové územie regulačný kód J.

44-22-22

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102, rozvojové územie regulačný
kód S na funkciu vodné hospodárstvo / kód 601, rozvojové územie,
na podklade UPN Z Podhorský pás.

44-22-18

Zmena regulácie funkčnej plochy málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, rozvojové územie regulačný kód B na regulačný
kód E.

Cesta na Kamzík RD

RV / NM / 19

Nové Mesto
Cesta na Kamzík málop.

RV / NM / 20

Nové Mesto
Jaskov rad

RV / NM / 21

Nové Mesto
Stromová

RV / NM / 22

Nové Mesto
Mikovíniho

RV / NM / 23

Nové Mesto
Pionierska

RV / NM / 24

Nové Mesto
Račianska

RV / NM / 25

Nové Mesto
Odborárska

RV / NM / 26

Nové Mesto
stanica N.Mesto

RV / NM / 27

Nové Mesto
Jurajov dvor -TI

RV / NM / 28

Nové Mesto
Bojnícka

RV / NM / 29

Nové Mesto
St. Vajnorská

RV / NM / 30

Nové Mesto
Vtáčnik - TI

RV / RA / 1

Rača
Komisárky
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RV / RA / 2

Rača

44-22-18

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie vinice / kód
1202, stabilizované územie na funkciu málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102, rozvojové územie regulačný kód B,
v súlade s predchádzajúcou dokumentáciou Aktualizáciou UPN
1993 v znení zmien a doplnkov.

44-22-18

Zrušenie pamiatkovej zóny Rača, vymedzenie hranice ochranného
pásma NKP Rača na základe rozhodnutia PÚ 06/330-13/2901/Kal
zo dňa 16. 3. 2006.

44-22-18

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie na funkciu viacpodlažná
zástavba obytného územia / kód 101, rozvojové územie regulačný
kód F, málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102,
rozvojové územie regulačné kódy C a E, zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti / kód 501, rozvojové územie
regulačné kódy E a F, na podklade UŠ Z Bratislava Rača- Rinzle.

44-22-23

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie priemyselná
výroba / kód 301, rozvojové územie regulačný kód E na funkciu
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti / kód 501,
rozvojové územie regulačný kód G.

44-22-23

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie zmiešané
územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502,
rozvojové územie regulačný kód G na funkciu zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti / kód 501, rozvojové územie
regulačný kód G, na podklade ZŠ Rača Ohňavy.

44-22-18

Doplnenie regulácie funkčnej plochy zariadenia odpadového
hospodárstva / kód 802, rozvojové územie regulačný kód N.

44-22-23

Vymedzenie hranice pamiatkovej zóny Areál rušňového depa
Bratislava - Východ na základe rozhodnutia MK-382/2008-51/3657
zo dňa 10. 3. 2008.

44-22-23

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie ochranná
a izolačná zeleň / kód 1130, stabilizované územie na funkciu
energetika a telekomunikácie / kód 602, rozvojové územie,
posunutie a rozšírenie plochy existujúcej elektrickej stanice
a priľahlého OP.

44-22-18

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie priemyselná
výroba / kód 301, stabilizované územie na funkciu viacpodlažná
zástavba obytného územia / kód 101, rozvojové územie regulačný
kód G a zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti / kód
501, rozvojové územie regulačný kód G, na podklade UŠ Vin-Vin
Rača.

44-22-18

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie orná pôda / kód
1205, stabilizované územie na funkciu občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie regulačný kód G na podklade UŠ CEPIT Bratislava Vajnory
v súlade s predchádzajúcou dokumentáciou Aktualizáciou UPN
1993 v znení zmien a doplnkov.

44-22-19

Zmena z funkcie orná pôda / kód 1205, stabilizované územie na
funkciu ochranná a izolačná zeleň / kód 1130, rozvojové územie.

Vajnory

44-22-18

Rybničná -Priečne

44-22-19

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie na funkcie málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102, rozvojové územie regulačný
kód C, občianska vybavenosť lokálneho významu / kód 202,
rozvojové územie regulačný kód D, šport, telovýchova a voľný čas /
kód 401, rozvojové územie regulačný kód X, na podklade UŠ
Z Staré letisko Vajnory.

pod vodojemom

RV / RA / 3

Rača
OP NKP Rača

RV / RA / 4

Rača
Rinzle

RV / RA / 5

Rača
Meopta

RV / RA / 6

Rača
Ohňavy

RV / RA / 7

Rača
Pánty

RV / RA / 8

Rača
OP NKP Východné

RV / RA / 9

Rača
Žabí majer - TI

RV / RA / 10

Rača
Vin-Vin

RV / VA / 1

Vajnory
Cepit

RV / VA / 2

Vajnory
obchvat Vajnor

RV / VA / 3

44-22-23
44-22-24
RV / VA / 4

RV / VA / 5

Vajnory

44-22-19

PZ Vajnory

44-22-24

Vajnory

44-22-19

ihrisko Koncové
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Redukcia územia pamiatkovej zóny Vajnory na základe
rozhodnutia MK-1496/2008-51/15215 z 3. 11. 2008.
Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť lokálneho významu / kód 202, stabilizované územie na
funkciu šport, telovýchova a voľný čas / kód 401, stabilizované
územie, potvrdenie existujúceho stavu.
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RV / VA / 6

Vajnory

44-22-24

Zmena regulácie funkčnej plochy málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, rozvojové územie regulačný kód C na regulačný
kód B.

44-22-24

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie šport
telovýchova a voľný čas / kód 401, rozvojové územie regulačný kód
X na funkciu záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality /
kód 1203, stabilizované územie, potvrdenie existujúceho stavu.

44–24-01

Zmena regulácie funkčnej plochy málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, rozvojové územie, regulačný kód S na regulačný
kód C na podklade UŠ zóny Líščie údolie.

44-24-02

Zmena regulácie funkčnej plochy zmiešané územia bývania
a občianskej vybavenosti / kód 501, stabilizované územie;
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /
kód 201, stabilizované územie a občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201 rozvojové
územie, regulačný kód X na rozvojové územie, regulačný kód I vo
funkčnej ploche občianska vybavenosť / kód 201 a regulačný kód
F vo funkčnej ploche zmiešané územia bývania a občianskej
vybavenosti / kód 501 na podklade UŠ zóny Staré Grunty severovýchod.

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie zmiešané
územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502,
stabilizované územie na funkciu občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie, regulačný kód J na podklade štúdie zóny Habánsky mlyn.

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie ochranná
a izolačná zeleň / kód 1130, stabilizované územia na funkciu
energetika a telekomunikácie / kód 602, rozvojové územie.

44-24-02

Úprava rozhrania funkčnej plochy občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, stabilizované
územie – potvrdenie existujúceho stavu.

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie plochy zariadení
MHD a autobusovej PHD / kód 701, stabilizované územie na
funkciu vyhradená zeleň / kód 1120, stabilizované územie.

44-24-01

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie parky,
sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110, stabilizované
územie. na funkciu viacpodlažná zástavba obytného územia / kód
101, stabilizované územie – potvrdenie existujúceho stavu.

44-24-01

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie viacpodlažná
zástavba obytného územia / kód 101, stabilizované územie na
funkciu parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110,
stabilizované územie.

Karlova Ves

44-24-01

lokality pozdĺž
Botanickej ul.,
Karloveskej ul. a
Devínskej cesty

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie plôch rôzneho funkčného
využitia pozdĺž komunikácií na funkciu ochranná a izolačná zeleň /
kód 1130, stabilizované územie.

Karlova Ves

44-24-01

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102, rozvojové územie, regulačný
kód E a regulácie funkčnej plochy parky, sadovnícke
a lesoparkové úpravy / kód 1110, stabilizované územie na funkciu
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110, rozvojové
územie.

44-24-01

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť lokálneho významu / kód 202, stabilizované územie na
funkciu šport, telovýchova a voľný čas / kód 401, stabilizované
územie.

Šinkovské
RV / VA / 7

Vajnory
Vajnor.jazero

RV / KV / 1

Karlova Ves
lokalita Líščie údolie

RV / KV / 2

Karlova Ves
lokalita Staré Grunty
severovýchod

RV / KV / 3

Karlova Ves
lokalita Mlynská
dolina - Patrónka

RV / KV / 4

Karlova Ves
lokalita Mlynská
dolina - Patrónka

RV / KV / 5

Karlova Ves
lokalita Staré Grunty
severovýchod

RV / KV / 6

Karlova Ves
lokalita Slávičie
údolie - cintorín

RV / KV / 7

Karlova Ves
lokalita Dlhé Diely

RV / KV / 8

Karlova Ves
lokalita Dlhé Diely

RV / KV / 9

RV / KV / 10

lokalita Dlhé Diely centrum

RV / KV / 11

Karlova Ves
lokalita Molecova
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RV / KV / 12

Karlova Ves

44-24-01

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie vodné
hospodárstvo / kód 601, stabilizované územie a z funkcie
málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102, stabilizované
územia na funkciu občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201, rozvojové územie, regulačný
kód E na podklade UŠ zóny Aquario.

44-24-02

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie ochranná
a izolačná zeleň / kód 1130 na funkciu vodné hospodárstvo / kód
601, rozvojové územie – vodárenská ČS západ.

44-22-21

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie energetika
a telekomunikácie / kód 602, stabilizované územie na funkciu
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti / kód 501,
rozvojové územie, regulačný kód H.

44-22-21

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie záhrady,
záhradkárske a chatové osady a lokality / kód 1203, stabilizované
územie na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia / kód
102, rozvojové územie, regulačný kód A.

44-22-21

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie ochranná
a izolačná zeleň / kód 1130, stabilizované územie a zmiešané
územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502,
rozvojové územie, regulačný kód E na funkciu energetika
a telekomunikácie / kód 602 (kogeneračný zdroj) a nový VN kábel,
rozvojové územie.

44-22-21

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie zmiešané
územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502,
stabilizované územie, zmiešané územia obchodu a služieb
výrobných a nevýrobných / kód 502, rozvojové územie, regulačný
kód E a z funkcie záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality
/ kód 1203, stabilizované územie na zmiešané územia bývania
a občianskej vybavenosti / kód 501, rozvojové územie, regulačný
kód J a málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102,
rozvojové územie, regulačný kód B na podklade UŠ zóny
Dúbravanka.

lokalita Molecova

RV / KV / 13

Karlova Ves
lokalita
Mlynská
dolina - Patrónka

RV / DU / 1

Dúbravka
lokalita Dúbravka centrum

RV / DU / 2

Dúbravka
lokalita
Pod
vodojemom – Strmé
sady

RV / DU / 3

Dúbravka
lokalita Polianky

RV / DU / 4

Dúbravka
lokalita Dúbravanka
- Polianky

RV / DU / 5

Dúbravka

44-22-21

Nová hranica OP NKP. Rozhodnutie PÚ SR z 18.1. 2006 č. PÚ06/164-1/447/Kal o vyhlásení OP NKP kaplnky Ružencovej P.
Márie v MČ Dúbravka a rozhodnutie PÚ SR z 18.1. 2006 č. PÚ06/162-1/445/Kal o vyhlásení OP NKP kostola sv. Kozmu
a Damiána v MČ Dúbravka.

RV / DU / 6

Dúbravka

44-22-21

Zrušenie hranice PZ. Rozhodnutie MK SR z 9.9.2008 č. MK2626/2008-51/12205 o zrušení PZ Bratislava v MČ Dúbravka.

RV / LA / 1

Lamač

44-22-16

Devínska Nová Ves

44-22-21

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie na funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
rozvojové územie, regulačný kód H, F, E, G; zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti / kód 501, rozvojové územie,
regulačný kód E, F; plochy zariadení MHD a PHD / kód 701,
rozvojové územie; ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130,
rozvojové územie; krajinná zeleň / kód 1002, rozvojové územie na
podklade UŠ zóny Lamačská brána.

lokalita
brána

RV / LA / 2

RV / LA / 3

Lamačská

Lamač

44-22-22

lokalita Nový Lamač

44-22-21

Lamač

44-22-21

lokalita Na barine
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Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102, rozvojové územie, regulačný
kód S na funkciu občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu / kód 201, rozvojové územie, regulačný
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osady a lokality / kód 1203, stabilizované územie.
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RV / LA / 4

Lamač

44-22-21

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie les, ostatné
lesné pozemky / kód 1001, stabilizované územie na funkciu
málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102, rozvojové
územie, regulačný kód C.

44-22-22

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie záhrady,
záhradkárske a chatové osady a lokality / kód 1203, stabilizované
územie na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102,
rozvojové územie, regulačný kód B na podklade UŠ zóny Nový Lamač.

44-22-21

Zmena regulácie funkčnej plochy zmiešané územia obchodu
a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502, rozvojové územie,
regulačný kód D na kód E na podklade UŠ zóny Nový Lamač.

lokalita Podháj – pri
lese
RV / LA / 5

Lamač
lokalita Cesta na
Klanec

RV / LA / 6

Lamač
lokalita Nový lamač
– pri diaĺnici

RV / LA / 7

Lamač

44-22-21

Nová hranica OP NKP. Rozhodnutie PÚ SR z 28.4. 2006 č. PÚ06/63-5/4323/BYR o vyhlásení OP NKP kostola sv. Petra a Pavla
spolu s ľudovými domami na ul. Čsl. Tankistov v MČ Záhorská
Bystrica a rozhodnutie PÚ SR z 1.8.2006 č. PÚ-06/35916/6960/Kal o vyhlásení OP NKP kaplnky sv. Rozálie v MČ Lamač.

RV / LA / 8

Lamač

44-22-21

Zrušenie hranice PZ. Rozhodnutie MK SR z 2.9.2008 č. MK926/2008-51/11864 o zrušení PZ Bratislava v MČ Lamač.

RV / LA / 9

Lamač

44-22-21

Zmena z funkcie plochy zariadení MHD a autobusovej PHD / kód
701, stabilizované územie na plochy funkcie zariadenia diaľničnej
siete / kód 705, stabilizované územie.

44-22-21

Zmena z funkcie plochy zariadení MHD a autobusovej PHD / kód
701, stabilizované územie na plochy funkcie zariadenia diaľničnej
siete / kód 705, stabilizované územie.

Diaľničné
odpočívadlo
v smere Brno
RV / LA / 10

Lamač
Diaľničné
odpočívadlo
v smere Centrum

RV / DE/ 1

Devín

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie krajinná zeleň /
kód 1002, stabilizované územia na funkciu málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102, stabilizované územie.

RV / DE/ 2

Devín

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie krajinná zeleň /
kód 1002, stabilizované územie na funkciu rekreácia v prírodnom
prostredí / kód 1003, rozvojové územie.

RV / DE/ 3

Devín

Aktualizácia hranice OP NKP.

RV / DEV / 1

Devínska Nová Ves

44-21-15

Zmena vyjadrenia regulácie – odstránenie zmätočného kódu 1001 /
les, ostatné lesné pozemky v rozvojovom území s funkčným
využitím rekreácia v prírodnom prostredí / kód1003, rozvojové
územie.

44-21-20

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie zmiešané
územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502,
rozvojové územie, regulačný kód D na funkciu zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti kód / 501, rozvojové územie,
regulačný kód E.

44-21-20

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie ostatná
ochranná a izolačná zeleň / kód 1130, rozvojové územie na funkciu
málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102, rozvojové
územie, regulačný kód D.

44-21-20

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie parky,
sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110, stabilizované územie
na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102,
stabilizované územie.

44-21-20

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
rozvojové územie, regulačný kód D na funkciu občianska
vybavenosť lokálneho významu / kód 202, rozvojové územie,
regulačný kód D.

lokalita Devínske
jazero
RV / DEV / 2

Devínska Nová Ves
lokalita Opletalova
ul.

RV / DEV / 3

Devínska Nová Ves
lokalita Kolónia
východ

RV / DEV / 4

Devínska Nová Ves
lokalita Mlynská ul.

RV / DEV / 5

Devínska Nová Ves
lokalita pri železnici
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RV / DEV / 6

Devínska Nová Ves

44-22-16

lokalita medzi
agroturistickým
areálom Pegas a
železnicou

44-22-21

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie krajinná zeleň /
kód 1002, stabilizované územie na funkciu šport, telovýchova
a voľný čas / kód 401, rozvojové územie, regulačný kód X.

Devínska Nová Ves

44-21-25

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie šport,
telovýchova a voľný čas / kód 401, rozvojové územie, regulačný
kód X na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia / kód
102, rozvojové územie, regulačný kód D.

44-21-25

Zmena regulácie funkčnej plochy málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, rozvojové územia na stabilizované územie.

44-22-11

Doplnenie farby vo funkčnej ploche krajinná zeleň / kód 1002,
stabilizované územie.

44-22-11

Úprava rozhrania funkčnej plochy málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102, stabilizované územie.

44-22-16

Úprava rozhrania funkčnej plochy málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102, stabilizované územie.

44-22-16

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie vodné
hospodárstvo / kód 601, rozvojové územie na funkciu záhrady,
záhradkárske a chatové osady a lokality / kód 1203, stabilizované
územie zosúladenie s výkresom 4.1. Zásobovanie vodou.

44-22-16

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie rekreácia
v prírodnom prostredí / kód 1003, rozvojové územie na funkciu
vodné hospodárstvo / kód 601, rozvojové územie, zosúladenie
s výkresom 4.1. Zásobovanie vodou.

44-22-16

Zmena regulačných kódov C a F na regulačné kódy S na podklade
ÚPNZ zóny Krče.

44-22-16

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie orná pôda / kód
1205, stabilizované územie na funkciu ostatná ochranná a izolačná
zeleň / kód 1130, rozvojové územie.

44-22-16

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie orná pôda / kód
1205, stabilizované územie na funkciu šport, telovýchova a voľný
čas / kód 401, rozvojové územie, regulačný kód X.

RV / DEV / 7

lokalita Glavica
RV / DEV / 8

Devínska Nová Ves
lokalita Podhorské
sever

RV / ZB / 1

Záhorská Bystrica
Lokalita Záhorská
Bystrica sever

RV / ZB / 2

Záhorská Bystrica
lokalita Pútnická ul.

RV / ZB / 3

Záhorská Bystrica
lokalita Prídavková
ul.

RV / ZB / 4

Záhorská Bystrica
lokalita
záhradkárska osada
Strmé sady

RV / ZB / 5

Záhorská Bystrica
lokalita severne od
SOU Elektrovod

RV / ZB / 6

Záhorská Bystrica
lokalita Krče

RV / ZB / 7

Záhorská Bystrica
Lokalita Piesky
sever

RV / ZB / 8

Záhorská Bystrica
lokalita Piesky juh

RV / ZB / 9

Záhorská Bystrica

44-22-16

Nová hranica OP NKP.

RV / PE / 1

Petržalka

44-24-02

CMC

44-24-07

Úprava rozhrania funkcií občianskej vybavenosti celomestského a
nadmestského významu / kód 201, zmiešané územia bývania a
občianskej vybavenosti / kód 501, parky, sadovnícke a lesoparkové
úpravy / kód 1110, rekreácia v prírodnom prostredí / kód 1003,
šport, telovýchova a voľný čas / kód 401, rozvojové územia,
regulačný kód S, na podklade Územného plánu zóny CMC
Petržalka.

44-24-08

RV / PE / 2

Petržalka

44-24-07

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie šport,
telovýchovu a voľný čas / kód 401, stabilizované územie,
občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu /
kód 201, stabilizované územie a inundačné územie / kód 1300,
stabilizované územie na funkciu občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie, regulačný kód K a C; na podklade UŠ Artmedia.

44-24-07

Zmena regulácie funkčnej plochy občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie regulačný kód S na regulačný kód G.

Artmedia

RV / PE / 3

Petržalka
južne od Artmedie
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RV / PE / 4

Petržalka

44-24-07

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie ostatná
ochranná a izolačná zeleň / kód 1130, rozvojové územie na funkciu
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /
kód 201, rozvojové územie, regulačný kód G.

44-24-07

Zmena priestorovej regulácie funkčnej plochy občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
rozvojové územie na stabilizované územie. Potvrdenie
existujúceho stavu.

44-24-07

Zmena z funkcie energetika a telekomunikácie / kód 602,
stabilizované územie na funkciu občianska vybavenosť lokálneho
významu / kód 202, stabilizované územie.

Petržalka

44-24-07

inundácia CMC

44-24-08

Úprava rozhrania funkcií vodné plochy a toky / kód 901, rozvojové
územie, rekreácia v prírodnom prostredí / kód 1003, rozvojové
územie, inundačné územie / kód 1300, stabilizované územie,
krajinná zeleň / kód 1002, stabilizované a rozvojové územie, na
podklade Územného plánu zóny CMC Petržalka.

Petržalka

44-24-07

Zmena z funkcie viacpodlažná zástavba obytného územia / kód
101, stabilizované územie na funkciu parky, sadovnícke a
lesoparkové úpravy / kód 1110, rozvojové územie.

44-24-08

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
rozvojové územie, regulačný kód G na funkciu šport, telovýchova a
voľný čas / kód 401, rozvojové územie, regulačný kód X, na
podklade UŠ Mamateyova.

44-24-07

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie priemyselná
výroba / kód 301, stabilizované územie na funkcie zmiešané
územia bývania a občianskej vybavenosti / kód 501, zmiešané
územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných / kód 502,
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /
kód 201 a ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130, rozvojové
územia, kódy F, G, I, J a M; na podklade UŠ Matador.

44-24-07

Zmena regulácie funkčnej plochy viacpodlažná zástavba obytného
územia / kód 101, stabilizované územie na rozvojové územie,
regulačný kód F; na podklade UŠ Kutlíkova.

44-24-07

Zmena z funkcie rekreácia v prírodnom prostredí / kód 1003,
rozvojové územie na funkciu les, ostatné lesné pozemky / kód
1001, stabilizované územie.

44-24-07

Zmena priestorovej regulácie funkcie distribučné centrá, sklady,
stavebníctvo / kód 302, rozvojové územie, regulačný kód F na
regulačný kód E.

44-24-07

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie ostatná
ochranná a izolačná zeleň / kód 1130, rozvojové územie na funkciu
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského význam /
kód 201, rozvojové územie, regulačný kód H.

44-24-12

Úprava rozhrania funkcií občianskej vybavenosti celomestského a
nadmestského významu / kód 201, málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102, viacpodlažná zástavba obytného
územia / kód 101, parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód
1110, ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130, šport,
telovýchova a voľný čas / kód 401, plochy zariadení MHD a
autobusovej PHD / kód 701, rozvojové územia, kódy C, F, G, H, I,
na podklade UŠ Janíkov Dvor, UŠ Južné mesto zóna A a
projektových dokumentácií.

44-24-07

Doplnenie regulácie funkčnej plochy občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie, na regulačný kód F.

44-24-07

Zmena časti funkčnej plochy z funkcie energetika a
telekomunikácie / kód 602, stabilizované územie na funkciu
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /
kód 201, stabilizované územie a funkciu ostatná ochranná a
izolačná zeleň / kód 1130, stabilizované územie.

južne od Artmedie
RV / PE / 5

Petržalka
Zadunajská

RV / PE / 6

Petržalka
Mamateyova

RV / PE / 7

RV / PE / 8

Ovsište
RV / PE / 9

Petržalka
Mamateyova

RV / PE / 10

Petržalka
Matador

RV / PE / 11

Petržalka
Kutlíkova

RV / PE / 12

Petržalka
Medveďovej, Ovsište

RV / PE / 13

Petržalka
záp.rozvoj.os

RV / PE / 14

Petržalka
Panónska

RV / PE / 16

Petržalka
Janíkov Dvor

RV / PE / 17

Petržalka
Viedenská cesta

RV / PE / 18

Petržalka
Panónska/Bratská
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Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

RV / JA / 1

Jarovce, Petržalka

44-24-12

Zmena z funkcie plochy zariadení MHD a autobusovej PHD / kód
701 na funkciu zariadenia diaľničnej siete / kód 705.

44-24-12

Zmena priestorovej regulácie funkcie občianska vybavenosť
lokálneho významu / kód 202, rozvojové územie, regulačný kód F
na kód E.

44-24-12

Zmena priestorovej regulácie funkcie občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, rozvojové
územie, regulačný kód C na regulačný kód B.

44-24-12

Zmena priestorovej regulácie funkcie málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102, rozvojové územie, regulačný kód C na
regulačný kód B.

44-24-12

Zmena priestorovej regulácie funkcie zmiešané územia bývania a
občianskej vybavenosti / kód 501, rozvojové územie, regulačný kód
D na regulačný kód C.

44-24-17

Zmena priestorovej regulácie málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, stabilizované územie na rozvojové územie,
regulačný kód B.

44-24-17

Zmena z funkcie vyhradená zeleň / kód 1120 na funkciu
málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102, stabilizované
územie a na funkciu parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód
1110, stabilizované územie. Potvrdenie existujúceho stavu.

44-24-18

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie parky,
sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód 1110, rozvojové územie na
funkciu málopodlažná zástavba obytného územia / kód 102,
rozvojové územie, regulačný kód C.

44-24-18

Zmena z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu / kód
202, stabilizované územie a málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102 , stabilizované územie na funkciu šport,
telovýchova a voľný čas / kód 401, stabilizované územie.

44-24-18

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201,
rozvojové územie, regulačný kód D na funkciu málopodlažná
zástavba obytného územia / kód 102, rozvojové územie, regulačný
kód B a na funkciu parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy / kód
1110, rozvojové územie. Potvrdenie existujúceho stavu.

44-24-18

Úprava rozhrania území funkčných blokov občianskej vybavenosti
celomestského a nadmestského významu / kód 201, stabilizované
územie a málopodlažnej zástavby obytného územia / kód 102 ,
stabilizované územie. Potvrdenie existujúceho stavu.

44-24-18

Úprava rozhrania území funkčných blokov občianskej vybavenosti
celomestského a nadmestského významu / kód 201,
málopodlažnej zástavby obytného územia / kód 102 a parkov,
sadovníckych a lesoparkových úprav / kód 1110, stabilizované
územia. Potvrdenie existujúceho stavu.

44-24-18

Zmena z funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu / kód
202, rozvojové územie, regulačný kód C na funkciu zmiešané
územia bývania a občianskej vybavenosti / kód 501, rozvojové
územie, regulačný kód D.

44-24-18

Zmena funkčnej a priestorovej regulácie z funkcie občianska
vybavenosť lokálneho významu / kód 202, rozvojové územie,
regulačný kód C na funkciu málopodlažná zástavba obytného
územia / kód 102, rozvojové územie, regulačný kód B.

44-24-18

Zmena priestorovej regulácie funkcie málopodlažná zástavba
obytného územia / kód 102, rozvojové územie, regulačný kód A na
regulačný kód B. Vypustenie nadbytočného čísla funkcie.

diaľničné
odpočívadlá
RV / JA / 2

Jarovce
Južné mesto

RV / JA / 3

Jarovce
Jarovce sever

RV / JA / 4

Jarovce
Jarovce sever

RV / JA / 5

Jarovce
Jarovce sever

RV / JA / 6

Jarovce
Klobučnícka

RV / JA / 7

Jarovce
cintorín

RV / RUS / 1

Rusovce
Hájová

RV / RUS / 2

Rusovce
Futbalové ihrisko

RV / RUS / 3

Rusovce
Irkutská

RV / RUS / 4

Rusovce
Gerulata

RV / RUS / 5

Rusovce
kaštieľ

RV / RUS / 6

Rusovce
stará časť juh

RV / RUS / 8

Rusovce
Pieskový hon

RV / RUS / 9

Rusovce
Pieskový hon
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Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

RV / ČU / 1

Čunovo

44-24-19

Zmena z funkcie vodné hospodárstvo / kód 601, stabilizované
územie na funkciu les, ostatné lesné pozemky / kód 1001,
stabilizované územie. Potvrdenie existujúceho stavu.

44-24-23

Zmena priestorovej regulácie funkcií občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu / kód 201, občianska
vybavenosť lokálneho významu / kód 202, zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti / kód 501, rozvojové územia,
regulačné kódy E na regulačné kódy C a D.

44-24-24

Zmena z funkcie šport telovýchova a voľný čas / kód 401,
stabilizované územie na funkciu les, ostatné lesné pozemky / kód
1001, stabilizované územie. Potvrdenie existujúceho stavu.

horáreň
RV / ČU / 2

Čunovo
Konopiská

RV / ČU / 3

Čunovo
na hrádzi

strana 31

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy - ZaD 02

ZaD 02
3. Verejné dopravné vybavenie
Zmena č.

D – Z1

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

Jarovce

44-21-15

diaľnice a rýchlostné komunikácie - FT A1

Podunajské
Biskupice

44-22-11

Ružinov
• dobudovanie MÚK Letisko M.R.Štefánika na diaľnici D1

Rača

44-22-17

Rusovce

44-22-18

Ružinov

44-22-19

Vajnory

44-22-24

Záhorská Bystrica

44-24-03

Devínska Nová Ves

44-24-04

44-22-12

Devínska Nová Ves, Jarovce, Podunajské Biskupice, Rača, Rusovce,
Vajnory, Záhorská Bystrica
• diaľnica D4 - nultý dopravný okruh v úseku od diaľnice D2
(križovatka Jarovce) po štátnu hranicu s Rakúskom (Marchegg)
(zmena funkčnej triedy komunikácie z FT A2 na FT A1 z dôvodu
implementácie aktuálneho usporiadania diaľničnej siete SR do
ÚPN) vrátane vypustenia MÚK s c. III/00246

44-24-09
44-24-12
44-24-13
44-24-14

D – Z2

Čunovo

44-22-16

zberné komunikácie - FT B1

Lamač

44-22-21

Petržalka

44-24-02

Ružinov

44-24-03

Čunovo
• časť zbernej komunikácie B1 vedenej cez areál vodných športov
a následne cez k. ú. Hamuliakovo (oprava technickej chyby zosúladenie trasy s jestvujúcim stavom)

Záhorská Bystrica

44-24-07
44-24-12
44-24-19
44-24-24

Lamač, Záhorská Bystrica
• diaľničná križovatka Lamač - prestavba
Záhorská Bystrica
• prestavba križovatky c. I/2 - c. II/505 - vonkajší dopravný polokruh
Petržalka
• časť zbernej komunikácie B1 vedenej po Moste Apollo a po
ramenách MÚK Most Apollo - Einsteinova (zosúladenie trasy
s jestvujúcim stavom)
• časť zberných komunikácií B1 vstupujúcich do MÚK Panónska Dolnozemská (zmena polohy MÚK vo väzbe na výstavbu
v lokalite Janíkov dvor - Južné mesto)
Ružinov
• nová Prístavná (v priestore MÚK Prievoz na diaľnici D1)

D – Z3

Devínska Nová Ves

44-22-16

zberné komunikácie - FT B2 + B3

Lamač

44-22-21

Petržalka

44-24-08

Devínska Nová Ves, Lamač
• nové zberné komunikácie v lokalite Lamačská brána

Ružinov

44-24-12

Vajnory

44-22-23

Petržalka
• časť zbernej komunikácie B2 Juh - Petržalka v úseku od I/2 vo
väzbe
na MÚK Panónska - Dolnozemská (zmena polohy MÚK a
výstavba v lokalite Janíkov dvor - Južné mesto)
Ružinov
• zberná komunikácia v zóne Vlčie hrdlo, vrátane jej mimoúrovňového
križovania s predĺžením Bajkalskej
Vajnory
• súčasná vetva MÚK z c. I/61 - nadjazd Vajnory (oprava
technickej chyby)
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Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

Devín

44-21-25

obslužné komunikácie - FT C1 + C s MHD

Devínska Nová Ves

44-22-16

Karlova Ves

44-22-23

Lamač

44-24-01

Devín
• Kremeľská - úprava trasy komunikácie (oprava technickej chyby zosúladenie so súčasným stavom)

Nové Mesto

44-24-02

Petržalka

44-24-03

Ružinov

44-24-07

Staré Mesto

44-24-08

Vajnory

44-24-12

Devínska Nová Ves, Lamač
• nové obslužné komunikácie v lokalite Lamačská brána
Devínska Nová Ves
• zmena polohy zaústenia Agátovej do c. II/505
Karlova Ves
• MÚK Karloveská - Molecova s prepojením na Líščie údolie a Svrčiu
(oprava technickej chyby)
Nové Mesto
• Vlárska ulica (oprava technickej chyby)
Petržalka (nové komunikácie)
• dobudovanie MÚK Most Apollo - Einsteinova
• obslužné komunikácie v zóne CMC
• obslužné komunikácie v lokalite Janíkov Dvor - Južné mesto
• obslužné komunikácie v lokalite Matador
Ružinov
• obslužná komunikácia Páričkova v úseku Karadžičova - Svätoplukova
zahrnutá do ÚPN z dôvodu vedenia MHD po tejto komunikácii
• Šagátova - obslužná komunikácia navrhnutá na prestavbu
s vedením MHD
• obslužné komunikácie v zóne Zlaté piesky (prepojenie Studená
- Zlaté piesky, komunikácia v južnej časti zóny a oprava
trasovania jestvujúcej komunikácie pred hypermarketom Tesco)
• Domkárska - zahrnutie časti obslužnej komunikácie do ÚPN
z dôvodu vedenia MHD po tejto komunikácii

D – Z4

Staré Mesto
• prestavba križovatky Búdkova - Hroboňova - Lovinského Matúšova (zmena polohy zaústenia Matúšovej do Búdkovej)
Vajnory
• Tuhovská (oprava technickej chyby)

D – Z5

Čunovo

44-21-25

Devín

44-22-16

Devínska Nová Ves

44-22-21

Karlova Ves

44-22-23

Lamač

44-22-24

Nové Mesto

44-24-01

Petržalka

44-24-02

Ružinov

44-24-07

Staré Mesto

44-24-08

Vajnory

44-24-12

Záhorská Bystrica

44-24-24

Jarovce

komunikačná sieť (diaľnice, rýchlostné, zberné a obslužné
komunikácie, vrátane trás v tuneloch) na vypustenie z ÚPN
Čunovo
• časť zbernej komunikácie B1 vedenej cez areál vodných športov
(oprava technickej chyby - zosúladenie trasy s jestvujúcim
stavom)
Devín
• Kremeľská ulica - úprava trasy komunikácie, (oprava technickej
chyby - zosúladenie so súčasným stavom)
Devínska Nová Ves, Lamač
• zmena návrhu komunikačnej siete na obsluhu územia v lokalite
Lamačská brána
Devínska Nová Ves
• zmena polohy zaústenia Agátovej do c. II/505
Jarovce
• MÚK D4 – c. III/00246
• MUK D4 – technologický park Jarovce - Kittsee
Karlova Ves
• MÚK Karloveská - Molecova s prepojením na Líščie údolie a Svrčiu
(oprava technickej chyby)
Lamač, Záhorská Bystrica
• diaľničná križovatka Lamač - prestavba
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Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

Čunovo

44-21-25

Devín

44-22-16

Nové Mesto
• Vlárska ulica (zosúladenie so súčasným stavom)

Devínska Nová Ves

44-22-21

Karlova Ves

44-22-23

Lamač

44-22-24

Nové Mesto

44-24-01

Petržalka

44-24-02

Ružinov

44-24-07

Staré Mesto

44-24-08

Vajnory

44-24-12

Záhorská Bystrica

44-24-24

D – Z5

Petržalka
• časť zbernej komunikácie B1 vedenej po Moste Apollo a po
ramenách MÚK Most Apollo - Einsteinova (zosúladenie trasy
s jestvujúcim stavom)
• časť zberných komunikácií B1 vstupujúcich do MÚK Panónska Dolnozemská (zmena polohy MÚK)
• časť zbernej komunikácie B2 Juh - Petržalka v úseku od MÚK
Panónska - Dolnozemská (zmena polohy MÚK a výstavba
v lokalite Janíkov dvor - Južné mesto)
• časť zbernej komunikácie B2 v lokalite Matador (rameno MÚK
Kopčianska - Bratská) (zmena tvaru MÚK a výstavba v lokalite
Matador)
• časť obslužnej komunikácie C1 Aupark v úseku od okružnej
križovatky
pri Aupark Tower po Viedenskú cestu
• obslužné komunikácie v zóne CMC (zosúladenie ÚPN s ÚPN-Z)
• časť komunikácie Janíkov dvor - obslužná v mieste pripojenia
na Panónsku cestu (zmena polohy vo vzťahu k výstavbe
v lokalite Janíkov dvor - Južné mesto)
Ružinov
• obslužné komunikácie v zóne Zlaté piesky na vypustenie z ÚPN
(prepojenie Studená - Zlaté piesky, oprava trasovania jestvujúcej
obslužnej komunikácie pred hypermarketom Tesco)
Staré Mesto
• prestavba križovatky Búdkova - Hroboňova - Lovinského Matúšova (zmena polohy zaústenia Matúšovej do Búdkovej)
Vajnory
• vetva MÚK z c. I/61 - nadjazd Vajnory (lokalita Tuhovské)
(zosúladenie so súčasným stavom)
• Tuhovská - predĺženie
• Tuhovská (zosúladenie so súčasným stavom)
Záhorská Bystrica
• prestavba križovatky c. I/2 - c. II/505 - vonkajší dopravný polokruh

Ružinov

44-22-23
44-24-02

D – Z6

44-24-08
Ružinov

44-24-08

hlavné cyklistické trasy na vypustenie z ÚPN
• hlavné cyklistické trasy v zóne Nivy - Páričkova, Zlaté piesky
(Ružinovská trasa) a v zóne Vlčie hrdlo (Medzinárodná
dunajská cesta) na vypustenie z ÚPN - úprava trasovania

Dúbravka

44-22-16

trasa NS MHD

Lamač

44-22-21

Dúbravka, Lamač
• zmena trasy NS MHD v lokalite Dúbravčice - Lamačská brána

44-22-16
44-22-21

stanice NS MHD
• zmena polohy stanice NS MHD v súvislosti so zmenou trasy NS
MHD a umiestnenie novej stanice v lokalite Lamačská brána

Dúbravka

44-22-16

trasa NS MHD na vypustenie z ÚPN

Lamač

44-22-21

Dúbravka, Lamač
• zmena trasy NS MHD v lokalite Dúbravčice - Lamačská brána

Lamač

44-22-16

stanice NS MHD na vypustenie z ÚPN
• zmena polohy stanice NS MHD v súvislosti so zmenou trasy NS
MHD v lokalite Lamačská brána

Lamač

44-22-16

električkové trate

Vajnory

44-22-21

Lamač
• zmena trasy električkovej trate v lokalite Lamačská brána

44-24-02

D – Z7

D – Z8

Lamač
D – Z9

D – Z10

44-22-23

D – Z11

D – Z12

44-22-23
44-22-24
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hlavné cyklistické trasy
• hlavné cyklistické trasy v zóne Nivy - Páričkova, Zlaté piesky
(Ružinovská trasa) a v zóne Vlčie hrdlo (Medzinárodná dunajská
cesta) - úprava trasovania

Vajnory
• zmena trasy električkovej trate v lokalite Tuhovské
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Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

Lamač

44-22-16

električkové trate na vypustenie z ÚPN

Vajnory

44-22-21

Lamač
• zmena trasy električkovej trate v lokalite Lamačská brána

D – Z13

44-22-23
44-22-24

Vajnory
• zmena trasy električkovej trate v lokalite Tuhovské

Karlova Ves

44-22-23

trolejbusové trate

Nové Mesto

44-24-01

Petržalka

44-24-02

Ružinov

44-24-07

Karlova Ves
• MÚK Karloveská - Molecova s prepojením na Líščie údolie a Svrčiu
(oprava technickej chyby)

Staré Mesto

44-24-08
44-24-12

Nové Mesto
• novonavrhovaná trasa trolejbusovej trate na Vlárskej (oprava
technickej chyby)
Petržalka
• časť trasy v úseku Krasovského - Viedenská (z dôvodu
vypustenia časti obslužnej komunikácie C1 Aupark)
• trasy v zóne CMC vrátane Mosta Apollo (zosúladenie ÚPN s ÚPNZ)
• časť trasy na ramene MÚK Dolnozemská - Panónska (zmena
polohy MÚK)
• časť trasy v lokalite Matador na ramene MÚK Kopčianska Bratská (zmena tvaru MÚK)
• Antolská (oprava technickej chyby)

D – Z14

Ružinov
• trolejbusová trať na komunikáciách Páričkova (úsek
Karadžičova
- Svätoplukova) a Šagátova
• trolejbusová trať v zóne Zlaté piesky (prepojenie Studená - Zlaté
piesky)
Staré Mesto
• prestavba križovatky Búdkova - Hroboňova - Lovinského Matúšova (zmena polohy zaústenia Matúšovej do Búdkovej)
Karlova Ves

44-22-23

trolejbusové trate na vypustenie z ÚPN

Nové Mesto

44-24-01

Petržalka

44-24-02

Ružinov

44-24-07

Karlova Ves
• MÚK Karloveská - Molecova s prepojením na Líščie údolie a Svrčiu
(oprava technickej chyby)

Staré Mesto

44-24-08
44-24-12

Nové Mesto
• novonavrhovaná trasa trolejbusovej trate na Vlárskej
(zosúladenie so súčasným trasovaním Vlárskej)
Petržalka
• časť trasy medzi Auparkom (AuparkTower) a Viedenskou cestou
(z dôvodu vypustenia časti obslužnej komunikácie C1 Aupark)
• trasy v zóne CMC vrátane Mosta Apollo (zosúladenie ÚPN
s ÚPN-Z)
• časť trasy na ramene MÚK Dolnozemská - Panónska (zmena
polohy MÚK)
• časť trasy v lokalite Matador na ramene MÚK Kopčianska Bratská (zmena tvaru MÚK)
• Antolská (oprava technickej chyby)

D - Z 15

Ružinov
• trolejbusová trať v zóne Zlaté piesky (úprava trasovania
súvisiaca
so zmenou trasovania obslužnej komunikácie v prepojení
Studená - Zlaté piesky)
Staré Mesto
• prestavba križovatky Búdkova - Hroboňova - Lovinského Matúšova (zmena polohy zaústenia Matúšovej do Búdkovej)
D - Z 16

D - Z 17

Ružinov

44-24-08

vlečky
• zavlečkovanie nového prístavu v lokalite Vlčie hrdlo

Ružinov

44-24-08

železničné trate (vrátane tratí v tuneloch) a vlečky
na vypustenie z ÚPN
• vlečka v lokalite Vlčie hrdlo (vypustenie z ÚPN v súvislosti s
vypustením územnej rezervy pre výstavbu bazéna pre
prekládku minerálnych olejov)
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Zmena č.

D - Z 18

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

Devínska Nová Ves

44-22-16

plochy dopravných zariadení - zariadenia MHD a autobusovej PHD

Lamač

44-22-21

Devínska Nová Ves, Lamač
• zmena polohy plôch dopravných zariadení - vozovne električiek, vozovne
autobusov MHD, depa NS MHD a satelitnej autobusovej stanice v lokalite
Lamačská brána

Devínska Nová Ves

44-22-21

plochy dopravných zariadení - zariadenia železničnej dopravy

Ružinov

44-24-03

Devínska Nová Ves
• nová železničná zastávka v lokalite Lamačská brána

D - Z 19

Ružinov
• úprava rozsahu železničnej stanice Bratislava ÚNS
D - Z 20
D - Z 21
D - Z 22
D - Z 23

Ružinov

44-24-08

plochy dopravných zariadení - zariadenia leteckej a vodnej dopravy
• nový prístav v lokalite Vlčie hrdlo

Ružinov

44-24-08

vodné plochy a toky
• prístavný bazén v novom prístave v lokalite Vlčie hrdlo

Lamač

44-22-16

meniarne
• zmena polohy meniarne v lokalite Lamačská brána

Lamač

44-22-16

meniarne na vypustenie z ÚPN
• zmena polohy meniarne v lokalite Lamačská brána

Karlova Ves

44-24-01

zmena úrovňovej križovatky na mimoúrovňovú (vyznačenie úrovní
komunikácií a systémov MHD v MÚK)
• MÚK Karloveská - Molecova s prepojením na Líščie údolie a Svrčiu
(oprava technickej chyby)

Čunovo

44-21-25

Devín

44-24-01

prístaviská na vypustenie z ÚPN
• nahrádza sa územným obvodom prístavu

Karlova Ves

44-24-02

Petržalka

44-24-03

Ružinov

44-24-13

Staré Mesto

44-24-24

Petržalka

44-24-02

Ružinov

44-24-03

Staré Mesto

44-24-08

D - Z 24

D - Z 25

D - Z 26

územný obvod prístavu

44-24-13
Podunajské
Biskupice

44-24-14

Staré Mesto

44-24-02

heliport Národnej banky Slovenska

Devínska Nová Ves

44-21-15

ochranné pásma komunikácií

Záhorská Bystrica

44-22-11

Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
• diaľnice D4 - nultý dopravný okruh v úseku od diaľnice D2
(križovatka Jarovce) po štátnu hranicu s Rakúskom (Marchegg)
(zmena funkčnej triedy komunikácie z FT A2 na FT A1 z dôvodu
implementácie aktuálneho usporiadania diaľničnej siete SR do
ÚPN)

D - Z 27

D – Z 28

D – Z 29
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• rýchlostná cesta R7 od diaľnice D4 (križovatka Ketelec) po
hranicu mesta (zmena funkčnej triedy komunikácie z FT B1 na
FT A2 z dôvodu implementácie aktuálneho usporiadania siete
rýchlostných ciest SR do ÚPN)

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy - ZaD 02

ZaD 02
4.1 Zásobovanie vodou
Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

V – Z1

D.N.Ves, Lamač

44-22-16

Zmeny a doplnky
Zrušenie úseku neverejného vodovodu v lokalite Lamačská brána.

V – Z2

D.N.Ves, Lamač
Dúbravka

44-22-16,
44-22-21

Zmena trasy a dimenzie navrhovaného vodovodu DN 200 na DN 300
v lokalite Lamačská brána.

V – Z3

D.N.Ves, Lamač

44-22-16,
44-22-21

Preložka neverejného vodovodu DN 400 v lokalite Lamačská brána.

V – Z4

Dúbravka, Lamač

44-22-16,
44-22-21

Vodovod DN 400 Agátová ul.

V – Z5

D.N.Ves

44-22-16,
44-22-20

Zmena dimenzie navrhovaných vodovodov z DN 300 a 400 na DN 400
a 600.

V – Z6

Záhorská Bystrica

44-22-16

Vodovody DN 200 a DN 300, vypustenie návrhu a ponechanie existujúcej
trasy.

V – Z7

Nové Mesto

44-22-22

Výtlačné potrubie a vodojem, zmena trasy a polohy VDJ v lokalite
Amfiteáter – Podhorský pás.

V – Z8

Nové Mesto

44-22-22

VDJ Koliba, potvrdenie existujúceho stavu v rozsahu pôvodného návrhu.

V – Z9

Vajnory

44-22-18

Rekonštrukcia a preložka vodovodu DN 400 na DN 600 a zásobné
potrubie DN 500 Rača-Grinava.

V – Z10

Vajnory

44-22-18,
44-22-23

PRELOŽKA VODOVODU DN 400, RYBNIČNÁ UL.

V – Z11

Vajnory

44-22-19

VODOVOD DN 400, SEVERNÝ OBCHVAT VAJNOR.

V – Z12

Staré Mesto

44-24-02

Úprava hraníc areálu VDJ Bôrik.

V – Z13

Staré Mesto

44-24-02

Preložka vodovodov 2xDN 800, Nábr. L. Svobodu.

V – Z14

Staré Mesto

44-24-02

Zmena trasy a dimenzie vodovodu DN 200 na DN 300 v zóne
Chalupkova.

V – Z15

Ružinov

44-24-03,
44-24-08

Zmena trasy vodovodu DN 300, Slovnaftská ul.

V – Z16

Ružinov

44-24-08

Vypustenie návrhu vodovodu DN 200, Čierny les.

V – Z17

Ružinov

44-24-08

Preložka neverejných vodovodov DN 800 a DN 600, Čierny les.

V – Z18

Ružinov

44-24-08

Zmena hraníc zdroja úžitkovej vody Istrochem a preložka neverejných
vodovodov
DN 800 a DN 600, Vlčie hrdlo.

V – Z19

Ružinov

44-24-03

Preložka vodovodov DN 1200, 800, Vrakunská cesta.

V – Z20

Ružinov

44-24-03

Zmena trasy navrhovaného vodovodu DN 200, Letisko-západ a doplnenie
vodovodu DN 300.

V – Z21

Vrakuňa, Ružinov

44-24-03

Zrušenie výtlačných potrubí DN 450 a 400 Istrochem.

V – Z22

Petržalka

44-24-12

Zmena trás a dimenzií vodovodov Janíkov dvor.

V – Z23

Petržalka

44-24-12

Vodovod DN 400 Betliarska-Panónska.

V – Z24

Čunovo, Rusovce

44-24-13,
44-24-18
44-24-19

Zmena PHO 2.stupňa vodného zdroja Rusovce - Ostrovné lúčky -Mokraď.

V – Z25

Jarovce

44-24-12,
44-24-17

Zmena polohy vodojemu Jarovce.

V – Z26

Rusovce

44-24-18

Vodovod DN 150, vypustenie návrhu.

V – Z27

Čunovo

44-24-23,
44-24-24

Vodovod DN 200, vypustenie návrhu.
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ZaD 02
4.2 Odkanalizovanie, vodné plochy a vodné toky
Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

K – Z1

Záhorská Bystrica

44-22-16

Úprava návrhu trasy zberača SC,Lamačská brána.

44-22-16

Lokálna preložka trasy zberača S,Lamačská brána.

Lamač
Devínska Nová
Ves
K – Z2

Lamač

44-22-21
K – Z3

Dúbravka

44-22-16

Devínska Nová
Ves

44-22-21

Lokálne preložky trasy zberača SI Dúbravčice,zmena grafiky ponechanej
trasy z návrhu na existujúci stav.

Lamač
K – Z4

Dúbravka

44-22-21

Preložka úseku zberača A VIII v lokalite Dúbravanka.

K – Z5

Karlova Ves

44-24-01

Vyznačenie existujúcej kanalizačnej ČS.Oprava technickej chyby.

Nové Mesto

44-24-02

Zmena návrhu preložky zberača B I Trnavské mýto.

K – Z6

Ružinov
K – Z7

Vajnory

44-22-18

Výtlačné potrubie splaškov Sv.Jur – zberač E.

K – Z8

Vajnory

44-22-18

Splaškový zberač H Vajnory – ÚČOV Vrakuňa.

Ružinov

44-22-19

Vrakuňa

44-22-23
44-22-24
44-24-03
44-24-04

K – Z9

Ružinov

44-22-23
44-24-03

K – Z10

Vajnory

44-22-23

Zrušenie výtlaku splaškov z Vajnor do zberača E.Jeho prepojenie na zberač
H.

Nové Mesto

44-22-23

Zrušenie návrhu zberačov E 4,E 4a,zmena na vetvy zberača H.

Vajnory

44-22-24

Rača
K – Z11

Zberač E 21,horný úsek + dažďová nádrž a ČS Ivanská cesta.Premietnutie
zrealizovanej stavby.Prepojenie zberača E 21 na zberač H, zrušenie návrhu
preložky dolného úseku E 21.

Ružinov
K – Z12

Ružinov

44-22-23

Zrušenie návrhu zberača E 20.

44-24-03
K – Z13

Ružinov

44-24-03

Prepojenie splaškovej kanalizácie letiska na zberač H.Zrušenie pripojenia
na zberač E.

K – Z14

Vrakuňa

44-24-03

Zrušenie návrhu dažďovej nádrže a ČS Letisko – západ.

K – Z15

Ružinov

44-24-03

Zmena trasy a riešenia zberača Ae Mierová – Nové záhrady.V časti
Nové záhrady zmena sústavy z jednotnej na splaškovú kanalizáciu.

K – Z16

Vrakuňa

44-24-04

Hlavné výtlačné potrubie splaškov Ivanka pri Dunaji – ÚČOV Vrakuňa.
Premietnutie zrealizovanej stavby.

K – Z17

Ružinov

44-24-08

Preložka úsekov zberačov I.KCHOV a II.KCHOV v lokalite Čierny les.

K – Z18

Ružinov

44-24-08

Preložka koridoru chemických kanalizácií Istrochemu a Slovnaftu

K – Z19

Petržalka

44-24-12

Úprava trasy navrhovaného zberača D.

K – Z20

Petržalka

44-24-07

Zmena sústavy navrhovanej kanalizácie z jednotnej na splaškovú(systémy
zberačov A,B,C,D).

v lokalite Vlčie hrdlo.

44-24-12
44-24-13
K – Z21

Petržalka

44-24-12

Zmena návrhu prítokov zberača D v lokalite Janíkov dvor (Južné mesto).

K – Z22

Petržalka

44-24-12

Zmena návrhu prítokov zberača C v území južne od ČOV Petržalka.
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Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

VT– Z1

Devínska Nová
Ves

44-21-20

Zmena návrhu ochrannej hrádze,doplnenie návrhu ČS,zmena rozsahu
inundačného územia - lokalita pri rybníku.

VT– Z2

Devínska Nová

44-21-20

Ves

44-21-25

Skrátenie a úprava navrhovanej trasy protipovodňovej ochrannej línie – úsek
Slovinec.

Devín

44-21-25

VT– Z3

44-23-05
VT– Z4

Karlova Ves

44-24-01
44-24-02

Úpravy návrhu trasy protipovodňovej ochrannej línie – úsek pri
Morave,Slovanské nábrežie.
Úprava návrhu riešenia protipovodňovej ochrannej línie a rozsahu
inundačného územia – Karloveská zátoka.

VT– Z5

Staré Mesto

44-24-02

Úprava návrhu trasy protipovodňovej ochrannej línie – osobný prístav.

VT– Z6

Ružinov

44-24-02

Protipovodňová ochranná línia Prístavný most – Most Apollo.Zmena grafiky
z návrhu na súčasný stav.Premietnutie zrealizovanej stavby.

44-24-03
VT– Z7

Petržalka

44-24-07

Dobudovanie pravobrežnej protipovodňovej ochrannej línie nad Starým
mostom.

VT– Z8

Devínska Nová
Ves

44-22-16

Preložka dolného úseku prítoku Dúbravského potoka,Lamačská brána.

Ružinov

44-22-23

VT– Z9

44-22-21
Úprava rozsahu vodnej plochy a tvaru južného brehu jazera Zlaté piesky.

VT– Z10

Ružinov

44-24-08

Nový prístavný bazén – vodná plocha,Vlčie hrdlo.

VT– Z11

Ružinov

44-24-08

Preložka ľavobrežnej ochrannej hrádze,Vlčie hrdlo.

VT– Z12

Ružinov

44-24-08

Rozšírenie vodnej plochy (koryta) Dunaja – odkop ľavého brehu,Vlčie
hrdlo.Zmena z návr-

44-24-13

hu na skutočný stav.Premietnutie zrealizovanej stavby.
VT– Z13

Petržalka

44-24-02
44-24-07

Zrušenie návrhu rozšírenia vodnej plochy (koryta) Dunaja odkopom pravého
brehu.Vyznačenie zrealizovanej úpravy brehu poniže Prístavného mosta.

44-24-08
VT– Z14

Petržalka

44-24-02
44-24-07

Nové rameno Dunaja v pravobrežnom inundačnom území.Skrátenie
Ovsišťského ramena.

44-24-08
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4.3 Zásobovanie elektrickou energiou
Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

E – Z1

Dúbravka

44-22-21

TR 110/6,3kV kogeneračného zdroja /KGZ/ Ba-West a 110kV
kábel

E – Z2

Rača

44-22-23

TR Žabí majer- spresnenie polohy, rozšírenie plochy
a ochranného pásma elektrickej stanice

E – Z3

Staré Mesto

44-24-02

TR Školská - zrušenie ochranného pásma navrhnutej elektrickej
stanice

E – Z4

Ružinov

44-24-03

110kV kábel – zmena trasy navrhnutého úseku do TR Ružová
dolina

E – Z5

Ružinov

44-24-03

TR Letisko-západ - zrušenie ochranného pásma navrhnutej
elektrickej stanice

E – Z6

Petržalka

44-24-07

TR Petržalka-centrum - zrušenie ochranného pásma navrhnutej
elektrickej stanice

E – Z7

Petržalka

44-24-07

TR Petržalka I - zmena plochy a ochranného pásma jestvujúcej
elektrickej stanice

E – Z8

Čunovo

44-24-24

TR VE Čunovo - zrušenie ochranného pásma jestvujúcej
elektrickej stanice
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4.4 Zásobovanie plynom
Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

P–Z1

Záhorská Bystrica

44-22–16,

Zrušenie trasy VTL plynovodu DN 200 a jej nahradenie novou
trasou STL plynovodu DN 300 pri Hodonínskej ceste.

P–Z2

Lamač

44-22-16

Regulačná stanica plynu / RS / (VTL/STL) vrátane VTL prípojky DN
100 a bezpečnostného pásma v zóne Lamačská brána.

P–Z3

Devínska Nová Ves,
Lamač

44-22-16

Zmena návrhu trasy STL plynovodov DN 250- 300 v zóne
Lamačská brána.

P–Z4

Vajnory

44-22-19

Zmena situovania RS Vajnory III (CEPIT) vrátane VTL prípojky DN
100 a bezpečnostného pásma.

P–Z5

Rača

44-22-23

Vypustenie kresby zrušenej RS Zdroj a prepojenie STL plynovodov
DN 150 na jestvujúce trasy v lokalite pri Šajbách.

P–Z6

Ružinov

44-22-23,

Zmena situovania trás STL plynovodov v zóne Zlaté piesky.

44-22-21

44-24-03
P–Z7

Ružinov

44-22-23,
44-22-24

Vypustenie návrhu preložky VTL plynovodu DN 200 situovanej
pozdĺž diaľnice D1 – Ivanská cesta. Ponechanie existujúceho
plynovodu.

P–Z8

Ružinov

44-22-23

Zrealizovaná RS Ivanská cesta. Priznanie skutočného stavu.

P–Z9

Staré Mesto

44-24-02

Zmena trasy STL plynovodu v zóne Chalupkova.

P – Z10

Vrakuňa

44-24-03

RS Letisko - západ vrátane VTL prípojky DN 100 a
bezpečnostného pásma.

P – Z11

Ružinov,Vrakuňa

44-24-03

STL plynovod DN 200 od RS do lokality Letisko - západ /PHAROS/.

P – Z12

Vrakuňa

44-24-03

STL plynovod DN 250 od RS do lokality Letisko – IV. kvadrant.

P – Z13

Petržalka

44-24-07,

Preložka ORS Petržalka I vrátane VTL prípojky DN 100 a
bezpečnostného pásma do lokality pri Ekonomickej univerzite.

44-24-08
P – Z 14

Petržalka

44-24-07,
44-24-08

P – Z 15

Petržalka

44-24-07,
44-24-08

Preložka VTL plynovodu DN 300 vrátane bezpečnostného pásma
v oblasti MÚK Einsteinova - Dolnozemská.
Preložka trasy STL plynovodu DN 500 v oblasti MÚK Einsteinova –
Dolnozemská.

P – Z 16

Petržalka

44-24- 08

Spresnenie trasy VTL plynovodu DN 500 vrátane bezpečnostného
pásma v mieste jej súbehu s novým ramenom Dunaja južne od
Prístavného mostu. Oprava technickej chyby.

P – Z 17

Ružinov

44-24-08

RS vrátane VTL prípojky DN 100 a bezpečnostného pásma
v lokalite Vlčie hrdlo.

P – Z 18

Petržalka

44-24-12,

Zmena lokalizácie RS Petržalka Juh.

P – Z 19

Petržalka

44-24-12,

Zmena trasy a dimenzie STL plynovodu z DN 300 na DN 500 na
území Janíkovho dvora.
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4.5 . Zásobovanie teplom, produktovody, ropovody a kolektory
Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

T – Z1

Dúbravka

44-22-21

Kogeneračný zdroj /KGZ/ Ba-West, Polianky.

T – Z2

Dúbravka

44-22-21

Prepojenie KGZ na jestvujúci horúcovod.

T – Z3

Staré Mesto

44-24-02

Zrušenie areálu teplárne TP I Čulenova ul., vrátane areálových
horúcovodov a vetvy horúcovodu k autobusovej stanici Mlynské
nivy.

T – Z4

Staré Mesto

44-24-02

Horúcovod v trase ul. Mlynské nivy s uložením do kolektora.

T – Z5

Staré Mesto

44-24-02

Horúcovod v zóne Chalupkova, v trase ul. Továrenská – Bottova Chalupkova s uložením do kolektora.

RP – Z1

Pod. Biskupice

44-24-08

Spresnenie priebehu trasy jestvujúceho produktovodu vrátane
bezpečnostného pásma južne od Slovnaftu. Oprava technickej
chyby.

KO– Z1

Staré Mesto

44-24-02

Kolektor v Žižkovej ul.

KO– Z2

Staré Mesto

44-24-02

Kolektor Vydrica

KO– Z3

Staré Mesto

44-24-02

Kolektor Mlynské nivy – Karadžičova - Čulenova

KO– Z4

Staré Mesto

44-24-02

Kolektor Továrenská – Bottova - Chalupkova

KO– Z5

Staré Mesto

44-24-02

Zrušenie existujúcej siete neverejných kolektorov v areáli bývalej
teplárne TpI Čulenova

KO– Z6

Staré Mesto

44-24-02

Kolektor Landererova – Pribinova. Premietnutie zrealizovanej
stavby

KO– Z7

Petržalka

44-24-07

Kolektory v celomestskom centre, časť Petržalka
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4.6 Telekomunikácie
Zmena č.

Mestská časť

Mapový list

Zmeny a doplnky

TK – Z1

Lamač

44-22–16

Uzol telekomunikačných služieb, Lamačská brána – zmena
umiestnenia

T K– Z2

Lamač, Devínska Nová 44-22-16,
Ves,
44-22-21

Miestna optická káblová trasa, Lamačská brána – zmena trasy

T K– Z3

Dúbravka

44-22-21

Miestna optická káblová trasa, Agátová ul.

T K– Z4

Staré Mesto

44-24-02,

Miestna optická káblová trasa, zóna Chalupkova

T K– Z5

Petržalka

44-24-12

Miestna optická káblová trasa, Dolnozemská, Orechová – zmena
trasy

T K– Z6

Petržalka

44-24-12

Miestna optická káblová trasa, zóna C, Dolnozemská - zmena
trasy

T K– Z7

Petržalka

44-24-12

Uzol telekomunikačných služieb, zóna C - zmena umiestnenia
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5. Ochrana prírody, tvorba krajiny a územný systém ekologickej stability
Zmena č.

Mestská časť

OP/Z2

Vajnory
Nové Mesto
Devín

OP/Z3

Záhorská Bystrica

44-22-16

Vyhlásenie nového chráneného územia CHKP Vápenický potok
podľa Vyhlášky OÚŽP v Bratislave č.1/2007 (grafické a číselné
označenie)

OP/Z4

Karlova Ves
Devín
Petržalka
Ružinov
Jarovce
Rusovce
Podunajské
Biskupice
Čunovo

44-24-01
44-24-02
44-24-06
44-24-07
44-24-08
44-24-12
44-24-13
44-24-14
44-24-18
44-24-24

Odstránenie neaktuálnych hraníc pre CHVÚ Dunajské luhy
(pôvodné hranice vymedzené na základe Národného zoznamu
vtáčích území)

OP/Z5

Karlova Ves
Petržalka
Ružinov
Jarovce
Rusovce
Podunajské
Biskupice
Čunovo

OP/Z6

Mapový list
44-22-18
44-24-02
44-21-25
44-22-21
44-23-05
44-24-01

Zmeny a doplnky
Zmena z pôvodne chránených viníc (v zmysle Prílohy –
Vinohradnícke hony, ktoré sa môžu využívať len ako vinice,
k zákonu NR SR č. 332/1996 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve
a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení
zákona č. 132/1989 Zb. a v znení neskorších predpisov) prevažne
na nechránené vinice, ale aj na funkcie definované v ÚPN hl.m. SR
Bratislavy 2007, vo výkrese č. 2.1. Komplexné riešenie

44-24-01
44-24-02
44-24-07
44-24-08
44-24-12
44-24-13
44-24-14
44-24-18
44-24-19
44-24-24
Devínska Nová Ves 44-21-15
44-23-05
Devín

Zakreslenie aktuálnych hraníc podľa Vyhlášky č. 440/2008 Z.z.
ktorou sa vyhlasuje SKCHVÚ007 Chránené vtáčie územie (CHVÚ)
Dunajské luhy

Odstránenie chybného číselného označenia pre chránené územia
prírody a prvky ÚSES (správne zakreslenie číslic pre RBc č.2 a 3,
odstránenie čiernej číslice 2 v D.N.Vsi a číslice 3 na toku Dunaja pri
Devíne)

OP/Z7

Devínska Nová Ves
Devín
Vajnory
Rača
Nové Mesto
Záhorská Bystrica

44-21-15
44-21-25
44-22-17
44-22-18

Doplnenie chýbajúcich číslic pre označenie územia NATURA 2000
(Devínske jazero č.1) a ÚSES (RBc č.6 Devín a RBc - bez
vymedzenia od č.7 až 10 v Malých Karpatoch)

OP/Z8

Staré Mesto

44-24-02

Zrušenie grafického a číselného označenia pre 2 chránené areály
CHA Jakubovský parčík a CHA Hlboká cesta, zrušených
Vyhláškou KÚŽP v Bratislave č. 3/2007
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6. Zábery poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely
ID

FV

ZP/Z12

MC

LOKALITA

ZFP
(ha)

SUMPP
(ha)

REG
VIN
(ha)

HM

CML

12/703/64.25

64,25

0,00

0,00

2408

12/901/15.75

15,75

0,00

0,00

2408

1130

Ružinov

12/1002/5.14

5,14

0,00

0,00

2408

1,99

0,00

0,00

2408

0,35

0,00

0,00

2408

0,00

vlečka

Ružinov

12/vlečka/1.20

302

Ružinov

12/302/0.10

ZP/Z13

102

Vrakuňa

ZPZ13/102/1.71

1,71

1,71

ZP/Z7

102

Nové
Mesto

ZPZ7/102/1.83

1,83

1,83

ZP/Z8

102

ZPZ8/102/1.51

1,51

ZP/Z9

102

Nové
Mesto
Rača

ZPZ9/102/0.05

ZP/Z10

1130

Vajnory

ZPZ10/1130/2.66

201

Vajnory

ZPZ11/201/3.76

102

Dúbravka

ZPZ1/102/0.64

701

Devínska
Nová Ves

ZPZ2/701/17.89

701

Lamač

ZPZ2/701/1.88

1130

Záhorská
Bystrica

ZPZ2/1130/0.86

Lamač

ZPZ3/102/0.15

102

502

Vrakuňa

ZPZ4/502/3.86

L

0,00

10

88,78

12/1003/1.99
12/vlečka/0.35

ZP/Z4

OCH
PP
(ha)

Ružinov
Ružinov

ZP/Z3

DRP
(ha)

Ružinov

Ružinov

ZP/Z2

DR
P

901

vlečka

ZP/Z1

BPEJ
(ha)

703

401

ZP/Z11

BPEJ

1,30

0002005

1,20

2

1,20

1,20

0,00

2408

0002005

0,10

5

0,10

0,10

0,00

2408

0002005

1,59

0001001

0,12

0274881

1,65

0174441

0,18

1,51

0274881

1,51

0,05

0,05

0174441

0,05

0026002

1,42

2,66

2,66

3,76
0,64

20,63

3,86

1,59

1,59

0,00

2404

0,12

0,00

0,00

2404

0,00

0,00

2222

0,00

0,00

2222

0,00

4

1,51

0,00

0,00

2222

0,00

4

0,05

0,00

0,00

2218

1,42

1,42

0,00

2219

0,00
0,00

1,24

0,00

0,00

2219

0026012

2,15

2,15

2,15

0,00

2218

0026002

1,61

1,61

1,61

0,00

2218

0,64

0280682

0,64

5

0,64

0,00

0,00

2221

17,89

0121001

17,89

7

17,89

0,00

0,00

2216

1,88

0121001

1,88

7

1,88

0,00

0,00

2216

0126002

0,71

0,71

0,71

0,00

2216

0,15

0,15

0,00

2216

0,15

0,00

0,00

2221

1,94

0,00

0,00

1,26

1,26

0,00

0,66

0,66

0,00

2

0,15

3,86

2
0,15

0280682

0,15

0001001

1,94

0015002

1,26

0002002

0,66

0,00
0,00

0,00

1,24

0159401

0,00

1,65

0032062
3,76

87,48

0,18

5

2

0,86
0,15

2

LP
(ha)

5

2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2403
2404

0,00
0,00

ZP/Z6

401

Záhorská
Bystrica

ZPZ6/401/1.68

1,68

1,68

0159401

1,68

2

1,68

0,00

0,00

2216

ZP/Z5

1130

Záhorská
Bystrica

ZPZ5/1130/1.54

1,54

1,54

0159001

1,54

2

1,54

0,00

0,00

2216

0,00
0,00

Legenda:
ID – číslo lokality

DRP (ha) – záber druhov pozemkov v ha

2 - orná pôda

FV – funkčné využitie

OCHPP(ha) – záber osobitne chránenej PP v ha

4 – vinice

MC - mestská časť

REGVIN(ha) – záber registrovaných viníc v ha

5 – záhrady

ZFP(ha) – záber pre funkčnú plochu v ha

HM – vykonané hydromelioračné opatrenia

6 – ovocné sady

SUMPP(ha) – záber PP celkom v ha

CML - číslo mapového listu

7 – lúky (trvalý trávny porast)

BPEJ – bonitovaná pôdno – ekologická jednotka

LP(ha) – záber lesných pozemkov v ha

10 – lesná pôda

BPEJ (ha) – záber BPEJ v ha

11 – vodné plochy

DRP – druh pozemku

14 – ostatné plochy a nádvoria
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Verejno – prospešné stavby a stavby vo verejnom záujme
Zmena č.

Mestská časť

Druh stavby

Zmeny a doplnky

D7

Dúbravka

Stavby ZÁKOS-u

predĺženie Saratovskej a úprava cesty II/505 po diaľnicu D2

Stavby ZÁKOS-u

MÚK Patrónka, Račianske mýto, Panónska - Dolnozemská,
Einsteinova - Jantárová

D16
D17

Čuňovo

Stavby ZÁKOS-u

úprava obchvatu Čunova

D26

Ružinov

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

prepojenie Studená - Pestovateľská a Studená - Zlaté piesky

D29

Ružinov

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

predĺženie Tomášikovej v úseku od Vajnorskej po Račiansku
a rozšírenie Tomášikovej v úseku od Rožňavskej po Kaštieľsku na
4-pruh

D40

Petržalka

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

predĺženie Dolnozemskej do zóny Petržalka - Juh

D47

Ružinov

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

obvodová komunikácia pri letisku (od Vrakunskej cesty po Cestu
na Senec)

D48

Podunajské
Biskupice

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

MČ Podunajské Biskupice – Lesný hon – obvodová komunikácia

D52

Petržalka

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

obslužné komunikácie v zóne CMC Petržalka

D53

Petržalka

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

obslužné komunikácie v lokalite Janíkov dvor - Južné mesto

D54

Dúbravka

Stavby dráhy

nosný systém MHD v celom rozsahu trás A a B zadefinovaných
stanicami NS MHD takto :
• trasa A: Kamenáče, Dúbravčice, Podvornice, Dúbravka,
Záluhy, Krčace, Kútiky, Dlhé diely, Karlova Ves, Staré Grunty,
Kráľovské údolie, Podhradie,
• rozdvojenie do trás A1 a A2:
o trasa A1: Kamenné nám., Mlynské nivy,
o trasa A2: Suché mýto, Hlavná stanica, Trnavské mýto,
trasy A1 a A2 sa spoja do pokračovania trasy A: Ružová
dolina, Štrkovec, Ružinov, Pošeň, Letisko západ 1, Letisko
západ 2, Letisko, Za letiskom,

Karlova Ves
Staré mesto
Ružinov
Nové mesto
Rača

trasa B: Petržalka - juh 1, Petržalka - juh 2, Janíkov dvor, Juh,
Veľký Draždiak, Stred, Zrkadlový háj, Chorvátske rameno,
Einsteinova, Centrum, Mlynské nivy, Trnavské mýto, Slovany,
Predmestie
D55

Dúbravka

Stavby dráhy

výstavba električkových tratí Dúbravka - Devínska Nová Ves (žel.
stanica) a Zlaté piesky - Vajnory Tuhovské

Stavby dráhy

výstavba trolejbusových tratí v Petržalke, Drotárska - Matúšova,
Vlárska, Lamačská - Nový Lamač , Popradská - Krajinská - Lesný
hon, Tomášikova - Parková - Kaštieľska - Slovnaftská - Kazanská,
Jančova - Tichá - Staré grunty - Dlhé diely, Stará vinárska Havlíčkova - Prokopa Veľkého, Kollárovo nám. -Dobrovského Lazaretská - Pribinova, Trnávka - Zlaté piesky, Dunajská Špitálska - Rajská, Páričkova v úseku Šagátova - Svätoplukova

Stavby dráhy

železničné stanice a zastávky: Bratislava Hlavná stanica,
Bratislava Nové mesto, Bratislava Predmestie, Bratislava
Vinohrady, Východné nádražie, Petržalka Centrum, Bratislava
Slovany, Bratislava Nivy, Bratislava Centrum, Bratislava Filiálka,
Bratislava Letisko, Bratislava Lamačská brána

Devínska Nová
Ves
D56

Petržalka
Staré mesto
Nové mesto
Lamač
Ružinov
Podunajské
Biskupice

D62

Staré mesto
Nové mesto,
Rača,
Vinohrady,
Petržalka,
Ružinov, Lamač

D64

Devínska Nová
Ves

Depá nosného systému MHD

v Devínskej Novej Vsi (Lamačská brána)

D66

Lamač

Technická základňa doplnkového
systému MHD

vozovňa električiek Lamačská brána

D69

Lamač

Technická základňa doplnkového
systému MHD

vozovňa autobusov Lamačská brána
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Zmena č.

Mestská časť

Druh stavby

Zmeny a doplnky

D70

Petržalka

Technická základňa doplnkového
systému MHD

meniareň Bosákova

D71

Petržalka

Technická základňa doplnkového
systému MHD

meniareň Kopčianska

D72

Nové mesto

Technická základňa doplnkového
systému MHD

meniareň Koliba

D73

Staré mesto

Technická základňa doplnkového
systému MHD

meniareň Machnáč

D74

Lamač

Technická základňa doplnkového
systému MHD

meniareň Lamač

D75

Ružinov

Technická základňa doplnkového
systému MHD

meniareň Tomášikova

D76

Lamač

Zariadenia verejnej autobusovej
dopravy

satelitná autobusová stanica Lamačská brána

D80

Petržalka
Staré mesto
Nové mesto
Dúbravka
Ružinov

Trasy pre cyklistickú dopravu

hlavné mestské trasy: Starohájska, centrum mesta, Petržalka Kopčianska, Malý Dunaj, Karpatská trasa (Patrónka - Železná
studnička), Dúbravská trasa (dobudovanie), Vajnorská trasa,
Račianska trasa, Ružinovská trasa, Ružinovská tangenta (Zátišie Slovnaftská)

D88

Ružinov

Stavby diaľnic a nadväzných
investícií

dobudovanie mimoúrovňovej križovatky Letisko na diaľnici D1

D89

Lamač

Stavby diaľnic a nadväzných
investícií

prestavba mimoúrovňovej križovatky Lamač na diaľnici D2 na báze
diaľničných kolektorov

D90

Ružinov

Stavby ZÁKOS-u

obojstranné rozšírenie a prestavba komunikácie Mlynské nivy

D91

Petržalka

Stavby ZÁKOS-u

dobudovanie mimoúrovňovej križovatky Most Apollo - Einsteinova

D92

Lamač

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

Lamačská brána - obslužná komunikácia FT C1

D93

Lamač

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

Lamačská brána - obslužná komunikácia FT C2 s MHD

D94

Lamač

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

Lamačská brána - zberná komunikácia

D95

Vajnory

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

rozšírenie Rybničnej na 4-pruh

D96

Staré mesto

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

prestavba križovatky Búdková - Hroboňova - Lovinského Matúšova

D97

Ružinov

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

obslužná komunikácia v zóne Zlaté piesky (juh)

D98

Ružinov

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

zberná komunikácia v zóne Vlčie hrdlo, vrátane jej
mimoúrovňového križovania s predĺžením Bajkalskej

D99

Ružinov

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

nová Prístavná ul. (v priestore mimoúrovňovej križovatky Prievoz
na diaľnici D1)

D100

Petržalka

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

obslužné komunikácie v lokalite Matador, vrátane obslužnej
komunikácie “Kopčany (vlečka)“

D101

Petržalka

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

rozšírenie Bratskej (v úseku Panónska - diaľnica D2) na 4-pruh

D102

Ružinov

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

prestavba komunikácie Páričkova v úseku Karadžičova Svätoplukova

D103

Ružinov

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

prestavba komunikácie Šagátova

D104

Ružinov

Stavby dráhy

zavlečkovanie nového prístavu v lokalite Vlčie hrdlo vrátane
odovzdávkového koľajiska

D105

Ružinov

Zariadenia vodnej dopravy

nový prístav v lokalite Vlčie hrdlo

D106

Podunajské
Biskupice

Stavby diaľnic a nadväzných
investícií

výstavba rýchlostnej cesty R7 od diaľnice D4 (križovatka Ketelec)
v smere Dunajská Lužná

D107

Ružinov

Stavby ZÁKOS-u

rozšírenie a prestavba komunikácie Košická v úseku Landererova Mlynské nivy

Stavby ZÁKOS-u

prestavba križovatky c.I/2 - c. II/505 - vonkajší dopravný polokruh

D108
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Zmena č.
D109

Mestská časť

Druh stavby

Zmeny a doplnky

Lamač

Technická základňa doplnkového
systému MHD

meniareň Lamačská brána

Stavby diaľnic a nadväzných
investícií

výstavba diaľnice D4 (nultého dopravného okruhu v úseku od
diaľnice D2 - križovatka Jarovce po štátnu hranicu s Rakúskom
(Marchegg))

D110

D111

Ružinov

Zariadenia vodnej dopravy

multimodálny terminál v prístave Pálenisko

D112

Vrakuňa

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

MČ Vrakuňa – Horné diely – obslužná komunikácia

D113

Podunajské
Biskupice

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

prestavba Slovnaftskej

Stavby miestnych komunikácií I. a
II. triedy

prestavba Dvojkrížnej

Zásobovanie vodou

výstavba potrubí verejného vodovodu v nových rozvojových
lokalitách na území mesta Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica,
Lamačská brána, Nový Lamač, Devín, Koliba – Kramáre,
Podhorský pás, Žabí majer, Šajby, Vajnory, Zlaté piesky – Ivanská
– letisko, Čierny les, Letisko - západ a IV. kvadrant, Vlčie hrdlo,
Podunajské Biskupice juh a západ, Petržalka západ, juh a centrum,
Jarovce (vrátane vežového VDJ), Rusovce, Čunovo, zóna
Chalupkova, zóna Podhradie
zásobné potrubie Rača – Grinava

Ružinov
D114

Vrakuňa
Podunajské
Biskupice

V5

V7

Rača

Zásobovanie vodou

V8
K1

Vajnory

Zásobovanie vodou

vodovod DN 400, severný obchvat Vajnor

Vrakuňa

Ľavobrežný kanalizačný systém

Dobudovanie a rekonštrukcia kanalizácie systému zberača A :

Ružinov
rekonštrukcia úsekov zberačov A, AIVa, AVI, AF, AVIIIb-1, AVIII21, AIX, AXII, AXIII, AXVI, AXVI-2, predĺženie AII, AVIII-8, nový
zberač Ae, dažďová nádrž na zberači A Vrakuňa, preložka úseku
zberača A pri Moste Apollo, preložka úseku zberača AVIII pri
Dúbravanke

Dúbravka

K2

Ľavobrežný kanalizačný systém

dobudovanie a rekonštrukcia kanalizácie systému zberača B :
nový zberač BII-1, rekonštrukcie úsekov zberačov BI-3, BIII-1, BIV,
BV, BVI, BVIII, B4, preložka úsekov zberačov BI, BIII

K9

Devínska Nová
Ves, Dúbravka

Kanalizačný systém v povodí rieky
Moravy

Dobudovanie kanalizácie v povodí ČOV Devínska Nová Ves :
posilnenie kapacity zberača S, nové zberače SI, SB, SC, D, BI-1,
BII, predĺženie odpadov z ČOV Devínska Nová Ves a VW do
Moravy, dažďová nádrž na zberači DI Dúbravka – Dielky

K13

Jarovce
Rusovce

K14

Petržalka

Pravobrežný kanalizačný systém
(petržalský)
Pravobrežný kanalizačný systém
(petržalský)

dobudovanie kanalizácie systému zberača C :
predĺženie C, prítoky C, splašková kanalizácia Jarovce, Rusovce,
Čunovo
výstavba nového kanalizačného systému zberača D :
zberač D, prítoky zberača D Janíkov dvor, zberač DA a jeho prítoky

K16

Vajnory

Pravobrežný kanalizačný systém
(petržalský)

splaškový zberač H Vajnory - ÚČOV Vrakuňa a jeho systém,
prítoky zberača H, prepojenie existujúcich splaškových kanalizácií
na zberač H, prečerpávacie stanice

K17

Vajnory, Ružinov

Pravobrežný kanalizačný systém
(petržalský)

výtlačné potrubie splaškov Sv. Jur – zberač E

VT1

Petržalka

Vodné toky a vodné plochy

Dobudovanie protipovodňovej ochrany Bratislavy : ľavobrežná
ochranná línia, pravobrežná ochranná línia, hydraulická clona za
Sadom J. Kráľa, preložka ľavobrežnej ochrannej hrádze Vlčie hrdlo

Vodné toky a vodné plochy

nové rameno Dunaja v pravobrežnom inundačnom území

Zásobovanie elektrickou energiou

110 kV kábel - vyvedenie výkonu z KGZ West do TR 110/22 kV
Lamač

Ružinov
VT7

Petržalka

E30

Lamač

Distribučná sústava transformovne VVN/VN a vedenia
VVN
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Zmena č.

Mestská časť

Druh stavby

Zmeny a doplnky

E31

Staré mesto

Zásobovanie elektrickou energiou

transformovňa TR 110/22 kV Školská a vedenia 2 x 110 kV na
pripojenie do sústavy VVN

Distribučná sústava transformovne VVN/VN a vedenia
VVN
P4

Rača

Zásobovanie plynom

rekonštrukcia VTL plynovodu Na pántoch

P5

Vrakuňa

Zásobovanie plynom

preložky úsekov VTL plynovodov Brezová ul.

P7

Devínska Nová
Ves, Karlova
Ves, Ružinov,
Jarovce

Zásobovanie plynom

RS Devínska Nová Ves I.- preložka, RS Karlova Ves – preložka,
RS Pálenisko, RS Petržalka Juh a RS Jarovce – preložka

P8

Devínska Nová
Zásobovanie plynom
Ves, Záhorská
Bystrica, Lamač,
Nové mesto,
Rača, Ružinov,
Podunajské
Biskupice,
Petržalka,
Jarovce,
Rusovce, Čuňovo

nové STL plynovody v lokalitách nového územného rozvoja
Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Lamač, Koliba, Podhorský
pás, Žabí majer, Ivanská cesta, Letisko - západ a IV. kvadrant,
zóna Chalupkova, Vlčie hrdlo, Pálenisko, Čierny les,
Šajby, Vajnory, Podunajské Biskupice – juh, Petržalka - juh, západ,
centrum, Jarovce, Rusovce, Čunovo a napojenie RS Pálenisko

P9

Ružinov

Zásobovanie plynom

RS v zóne Lamačská brána, RS Letisko - západ, RS Vlčie hrdlo,
vrátane VTL prípojok

P10

Petržalka

Zásobovanie plynom

Preložka ORS Petržalka I a súvisiacich úsekov VTL a STL
plynovodov

T3

Dúbravka

Zásobovanie teplom

kogeneračný zdroj (KGZ) Ba – West, Polianky, vrátane prepojenia
na existujúci horúcovod

T4

Ružinov

Zásobovanie teplom

horúcovod v ul. Mlynské nivy

T5

Staré mesto

Zásobovanie teplom

horúcovod v zóne Chalupkova, Továrenská – Bottova –
Chalupkova

TK22

Staré mesto

Telekomunikácie

Uzol telekomunikačných služieb, Lamačská brána

TK23

Lamač

Telekomunikácie

MOK Lamačská brána

TK24

Dúbravka

Telekomunikácie

MOK Agátová

TK25

Staré mesto

Telekomunikácie

MOK zóna Chalupkova

TK26
KO8

Petržalka

Telekomunikácie

MOK Dolnozemská – Panónska – Orechová

Staré mesto

Kolektory

kolektory v zóne Podhradie (Zuckermandel – Žižkova, Vydrica)

KO9

Staré mesto

Kolektory

kolektor Mlynské nivy – Karadžičova – Čulenova

KO10

Staré mesto

Kolektory

kolektor v zóne Chalupkova, Továrenská – Bottova – Chalupkova
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