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OZNAM
PREROKOVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACIEHO PODKLADU
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, oznamuje Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, Sekcia územného rozvoja, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov
prerokovanie územnoplánovacieho podkladu

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA UMIESTNENIA NÁJOMNÉHO BÝVANIA NA ÚZEMÍ
BRATISLAVY, NÁVRH
Účelom urbanistickej štúdie je preveriť možnosti umiestnenia nájomného bývania vo vybraných lokalitách
na mestských pozemkoch a na pozemkoch súkromných investorov, ktoré si vyžadujú pre potreby
umiestňovania bývania zmenu platného územného plánu mesta. Urbanistická štúdia navrhuje zmeny
funkčného využitia územia s potrebnou občianskou vybavenosťou, dopravnou a technickou infraštruktúrou.
Preveruje jednotlivé lokality ako alternatívne riešenia na území mesta a na základe vyhodnotenia bude
spracovaný čistopis ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu mesta.
Návrh urbanistickej štúdie je prerokovaný od 20. 04. 2021 do 28. 05. 2021 a zverejnený na internetovej
stránke hlavného mesta www.bratislava.sk v sekcii Úradná tabuľa:
https://bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0QOOK9%232&RecordId=2516.
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa verejné prerokovanie štúdie za účasti spracovateľa
uskutoční v online forme dňa 28. 04. 2021 od 15:00. Na online prezentáciu je možné pripojiť sa
na nasledovnom odkaze: http://bit.ly/verejne-prerokovanie
Pripomienky je možné uplatniť v termíne do 28. 05. 2021 písomnou formou na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov,
Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, alebo elektronickou poštou na adresu:
uzemnedokumenty@bratislava.sk.
Na pripomienky podané po uvedenom termíne sa nebude prihliadať (pri doručovaní poštou je rozhodujúci
dátum na poštovej pečiatke). Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predmetnej
územnoplánovacej dokumentácii.
Čistopis zadania Urbanistickej štúdie umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy je spolu
s vyhodnotením pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu zadania zverejnený na stránke hlavného
mesta
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