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ZRUŠENÉ všeobecne záväzným nariadením č. 4/2007.

Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. 13/1998
z 22. októbra 1998
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/1994, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť aktualizácie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 1993, v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Článok I
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/1994, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť aktualizácie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 1993, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/1994, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/1994, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/1995, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/1995, všeobecne záväzného nariadenia č. 8/1995, všeobecne záväzného nariadenia č. 1/1996, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/1996, všeobecne záväzného nariadenia č. 6/1996, všeobecne záväzného nariadenia č. 13/1996, všeobecne záväzného nariadenia č. 16/1996, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/1997, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/1997, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/1997, všeobecne záväzného nariadenia č. 6/1997, všeobecne záväzného nariadenia č. 1/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 6/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 7/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 8/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 11/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 12/1998 sa mení a dopĺňa takto:
(1) Záväzná textová časť aktualizácie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 1993, v kapitole A.2. Vecné zmeny a doplnky funkčného využitia územia sa mení a dopĺňa takto:
a)	V časti Zmeny a doplnky komplexného návrhu funkčného využitia plôch sa dopĺňa tabuľka:

č. 5a  Mestská časť Nové Mesto, rok 1998:

Lokalita číslo
Priestor (názov a číslo územnej jednotky)
Aktualizácia,
rok 1993
Zmena
Poznámka
1.
Židiny 29/20
vyhradená zeleň
malopodlažná bytová zástavba

2.
Cesta mládeže Klepáč 30/24
šport, rekreácia
občianska vybavenosť

3.
Cesta mládeže pri 9. Suchom mlyne 30/29
šport, rekreácia
občianska vybavenosť

4.
Kramáre - Limbová - Opavská 39/15
vyhradená zeleň
malopodlažná bytová zástavba

5.
Kramáre - Pod Klepáčom 39/9
občianska vybavenosť
malopodlažná bytová zástavba

6.
Kramáre - Horný Kramer 36/25
malopodlažná bytová zástavba
vyhradená zeleň
záhrada s porastom gaštana jedlého
7.
Kramáre - Krásna hôrka 39/4
vyhradená zeleň
malopodlažná bytová zástavba
doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú a priestorovú reguláciu územia, dopravnú obsluhu a technickú vybavenosť
8.
Kramáre - Magurská časť 37/10
vyhradená zeleň
malopodlažná bytová zástavba

9.
Kramáre - Stromová - Magurská 36/23
občianska vybavenosť
viacpodlažná bytová zástavba

10.
Kramáre - Bárdošova - Vlárska časť 37/15, časť 37/16, 37/20
vyhradená zeleň
malopodlažná bytová zástavba

11.
Koliba - Kamenné sady - Bellova 34/19
šport, rekreácia
občianska vybavenosť

12.
Koliba - Jeséniova časť 34/41, časť 34/50, 34/56, časť 34/57
občianska vybavenosť
malopodlažná bytová zástavba

13.
Koliba - Stráže - Vančurova (horná časť) 34/49
vyhradená zeleň
malopodlažná bytová zástavba

14.
Koliba - Stráže - Vančurova (dolná časť) 49/11
poľnohospodárska pôda
malopodlažná bytová zástavba
spracovať doplnok územného plánu zóny Koliba - Stráže
15.
Koliba - Stráže - pod rušičkou 49/12
poľnohospodárska pôda
malopodlažná bytová zástavba
spracovať doplnok územného plánu zóny Koliba - Stráže
16.
Pionierska - Kraskova 57/3
viacpodlažná obytná zástavba
dopravné zariadenia a dopravné plochy
plocha pre centrálny dispečing metra
17.
Trnavské mýto 67/2, 67/3
verejná zeleň
občianska vybavenosť

18.
Hlučínska 70/19
verejná zeleň
malopodlažná bytová zástavba

19.
Ľudová štvrť 71/3
občianska vybavenosť
malopodlažná bytová zástavba

20.
Riazanská 80/9, 80/11
výroba
malopodlažná bytová zástavba

21.
Varšavská 80/7, 80/8
výroba
občianska vybavenosť

22.
Račianska - Stavomontáže 80/4
výroba
občianska vybavenosť

23.
Zátišie 72/1, 72/2, 72/4, 72/19, 74/6, 74/7, 74/15
vyhradená zeleň
občianska vybavenosť
riešiť ochrannú zeleň pri komunikácii
24.
Vajnorská - Tomášikova 66/28
verejná zeleň
občianska vybavenosť
doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú a priestorovú reguláciu územia s riešením ochrannej zelene pri komunikácii
25.
Trnavská - Tomášikova 66/24, 66/25
šport, rekreácia
občianska vybavenosť

26.
Rožňavská - Mierová kolónia 132/33
šport, rekreácia
občianska vybavenosť

27.
Rožňavská - Protetika 133/10
výroba
občianska vybavenosť

28.
Vajnorská - Rožňavská 133/1, 133/2, 133/4, 133/7, 133/11, 133/15
vyhradená zeleň
občianska vybavenosť
riešiť ochrannú zeleň pri komunikácii
29.
Vajnorská - Odborárska časť 77/24, 77/25, časť 77/40
vyhradená zeleň
prevládajúci funkčný profil občianska vybavenosť
doriešiť na zonálnej úrovni funkčnú a priestorovú reguláciu územia, dopravnú obsluhu a technickú vybavenosť s riešením ochrannej zelene pri komunikácii
30.
Bojnická - Istrochem 77/28
výroba
viacpodlažná bytová zástavba

31.
Vajnorská - Magnetová 132/4, časť 132/8
výroba
občianska vybavenosť

32.
Vajnorská - Za stanicou 76/5
vyhradená zeleň
občianska vybavenosť
riešiť ochrannú zeleň pri komunikácii
33.
Nobelova - Istrochem 77/8, 77/10, 77/17
výroba
občianska vybavenosť

34.
železničná stanica Nové Mesto 66/3, 66/29
verejná zeleň
dopravné zariadenia a dopravné plochy
vytvorenie územných podmienok pre dopravnú obsluhu železničnej stanice vo väzbe na jej medzinárodnú funkciu
35.
Za stanicou 76/3
vyhradená zeleň
dopravné zariadenia a dopravné plochy

36.
Kramáre - Magurská 36/14
malopodlažná bytová zástavba
viacpodlažná bytová zástavba

37.
Koliba - Brusnicová - Bellova
vyhradená zeleň
malopodlažná bytová zástavba

b)	V časti Zmeny a doplnky v dopravnom riešení sa dopĺňajú tabuľky:
1.	č. 1d   Komunikačná sieť, rok 1998:

Lokalita číslo
Okres
Priestor (mestská časť, názov lokality)
Aktualizácia, rok 1993
Zmena
Poznámka
1.
III.
Nové Mesto Vlárska
-
obslužná komunikácia
prepojenie Koliba - Kramáre
2.
III.
Nové Mesto Pionierska
vyhradená zeleň
zberná komunikácia
prepojenie stredného a vnútorného dopravného okruhu (severná tangenta)
3.
III.
Nové Mesto Smrečianska - Pražská
severná tangenta
stabilizovanie trasy severnej tangenty v území pod železničnou traťou (Dobšinského ul.)
zmena bude mať vplyv na územie mestskej časti Staré Mesto
4.
III.
Nové Mesto Podkolibská - Sliačska
-
obslužná komunikácia
dopravno-komunikačná obsluha rozvojového územia 
prestavba Tupého ulice na C1
2.	č. 3c   Mestská hromadná doprava, rok 1998:

Lokalita číslo
Okres
Priestor (mestská časť, názov lokality)
Aktualizácia, rok 1993
Zmena
Poznámka
5.
III.
Nové Mesto Pionierska - Kraskova
-
dopravné zariadenia a dopravné plochy
plocha pre centrálny dispečing metra DUR NS MHD 1. etapa
6.
III.
Nové Mesto železničná stanica Nové Mesto
-
dopravné zariadenia a dopravné plochy
vytvorenie územných podmienok pre dopravnú obsluhu železničnej stanice vo väzbe na jej medzinárodnú funkciu
7.
III.
Nové Mesto železničná stanica Hlavná stanica - Trnavské mýto
-
trasa metra
vytvorenie koridoru v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie DUR NS MHD 1. etapa
8.
III.
Nové Mesto Trnavské mýto - Rača
-
trasa metra
vytvorenie koridoru v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie UŠ NS MHD
3.	č. 5a  Železnice, rok 1998:

Lokalita číslo
Okres
Priestor (mestská časť, názov lokality)
Aktualizácia, 
rok 1993
Zmena
Poznámka
9.
III.
Nové Mesto Za stanicou
-
dopravné zariadenia a dopravné plochy

10.
III.
Nové Mesto Briežky - Červený most
-
železničná trať riešená tunelovým spôsobom pre nákladnú železničnú dopravu
vytvorenie koridoru v zmysle uznesenia vlády č. 64/1998, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN VÚC Bratislavského kraja
c)	V časti Zmeny a doplnky v návrhu inžinierskych sietí sa dopĺňajú tabuľky:
1.	Zmeny a doplnky v návrhu zásobovania vodou, 2/1998:

Lokalita číslo
Okres
Priestor (mestská časť, názov lokality)
Aktualizácia, rok 1993
Zmena
Poznámka
1.
III.
Nové Mesto Koliba - Briežky - Sliačska
rozšírenie VDJ Vtáčnik a ČS
ČS a ATS bez rozšírenia VDJ
potreba rozšírenia sa nepotvrdila
2.
III.
Nové Mesto Koliba - nad Kamennými sadmi
VDJ 
V. tlakové pásmo
vypustenie návrhu
zmena koncepčného riešenia
2.	Zmeny a doplnky v návrhu odkanalizovania a vodných tokov, 3/1998:

Lokalita číslo
Okres
Priestor (mestská časť, názov lokality)
Aktualizácia, rok 1993
Zmena
Poznámka
1.
III.
Nové Mesto Železná studnička
splašková stoka
predĺženie trasy

2.
III.
Nové Mesto Jaskový rad
odklon zberača B II do Žabotovej
rekonštrukcia zberača B II v jestvujúcej trase
koncepcia obsiahnutá v Aktualizácii územného generelu odkanalizovania mesta, 1998
3.
III.
Nové Mesto Podkolibská
rekonštrukcia zberača 
B I - 2
zmena grafického vyznačenia
rekonštrukcia je zrealizovaná
4.
III.
Nové Mesto Smrečianska
-
rekonštrukcia úseku zberača
projektová dokumentácia (SB HYDROTEAM, 04.1998)
5.
III.
Nové Mesto Tupého Železničné depo
-
rekonštrukcia zberača B IV
projektová dokumentácia  (INPROKON, 12.1997)
6.
III.
Nové Mesto Sliačska - Račianska - Jarošova
rekonštrukcia zberačov B IV, B V
zväčšenie rozsahu rekonštrukcie

7.
III.
Nové Mesto Trnavské mýto - Krížna - Levická - Metodova
-
predložka zberačov B I, B III v zázemí stanice metra
projektová dokumentácia pre realizáciu metra (Dopravoprojekt, 1997-1998) 
8.
III.
Nové Mesto Zátišie
rekonštrukcia zberača C
zmena grafického vyznačenia
rekonštrukcia je zrealizovaná
9.
III.
Nové Mesto Rožňavská
-
rekonštrukcia I. KCHOV Istrochem
súčasť Aktualizácie územného generelu odkanalizovania mesta, 1998
10.
III.
Nové Mesto Bojnícka
-
predĺženie trasy zberača C V

11.
III.
Nové Mesto Vajnorská
-
rekonštrukcia zberača E 7
súčasť Aktualizácie územného generelu odkanalizovania mesta, 1998
12.
III.
Nové Mesto Stará Vajnorská
-
zberač E 2
súčasť Aktualizácie územného generelu odkanalizovania mesta, 1998
13.
III.
Nové Mesto Vlárska - Klenová - Snežienková
-
rekonštrukcia a predĺženie prítoku zberača A II
súčasť ÚPN - Z Koliba - Horný Kramer (AUPMEDIA, 1996)
14.
III.
Nové Mesto Čremchová
-
prítok zberača B IV
súčasť ÚPN -Z Koliba - Kamenné sady (AUREX, 09.1993)
15.
III.
Nové Mesto Koliba - Stráže
-
prítok zberača B I-2
súčasť ÚPN - Koliba - Kamenné sady (AUREX, 12.1995)
16.
III.
Nové Mesto Istrochem - Žabí majer
úprava Vajnorského odpadu II.
Prepojenie na odpad Gaštanový hájik, súčasť Aktualizácie územného generelu vodných tokov a vodných plôch mesta, 1998

17.
III.
Nové Mesto Kramáre - Koliba - Biely kríž - Krasňany
Záchytné priekopy na svahoch Malých Karpát
vypustenie a doplnenie nových trás záchytných priekop
korekcia koncepcie riešenia obsiahnutého v Aktualizácii ÚPN hl.m. SR Bratislavy, rok 1993
3.	Zmeny a doplnky v návrhu zásobovania elektrickou energiou, rok 1998:

Lokalita číslo
Okres
Priestor (mestská časť, názov lokality)
Aktualizácia, rok 1993
Zmena
Poznámka
1.
III.
Nové Mesto Vajnorská
TR pre novú TP II
zrušenie situovania TR pre "novú" TP II
TR je budovaná v pôvodnej lokalite TP II v rámci realizácie PPC
2.
III.
Nové Mesto Vajnorská
kábelové vedenie 2x110 kV
zrušenie trasovania 1x110 kV kábelového napojenia
1x110kV vedenia sa ponecháva
4.	Zmeny a doplnky v návrhu spojových zariadení, 2/1998:

Lokalita číslo
Okres
Priestor (mestská časť, názov lokality)
Aktualizácia, rok 1993
Zmena
Poznámka
1.
III.
Nové Mesto Zátišie - Sibírska - Sliačska
trasy kábelovodov
doplnenie a upresnenie trás kábelovodov

2.
III.
Nové Mesto Sliačska
objekt a zariadenia Správy diaľkových káblov
upresnenie polohy objektu a zariadení Správy diaľkových káblov

3.
III.
Nové Mesto Zátišie Briežky
trasy kábelovodov
vypustenie nesprávne zakraslených trás kábelovodov

(2) Záväzná grafická časť aktualizácie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 1993, sa mení takto:
a)	Výkres č. 1  Komplexný návrh funkčného využitia plôch sa mení podľa odseku 1 písmeno a).
b)	Výkres č. 2  Dopravné riešenie sa mení podľa odseku 1 písmeno b).
c)	Výkres č. 3.1  Zmeny a doplnky v návrhu zásobovania vodou sa mení podľa odseku 1 písmeno c) bodu 1.
d)	Výkres č. 3.2  Odkanalizovanie a vodné toky sa mení podľa odseku 1 písmeno c) bodu 2.
e)	Výkres č. 3.3  Zásobovanie elektrickou energiou sa mení podľa odseku 1 písmeno c) bodu 3.
f)	Výkres č. 3.6  Zariadenia spojov sa mení podľa odseku 1 písmeno c) bodu 4.
(3) Predmetom zmien a doplnkov podľa odsekov 1 a 2 je územie v rozsahu podľa zakreslenia v prílohách č. 1 až 6.

Článok II
Zmeny a doplnky aktualizácie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 1993 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa tohto nariadenia sú uložené a možno do nich nahliadnuť na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a na Okresnom úrade Bratislava III.

Článok III
Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 1998.


Peter Kresánek
primátor

