
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

Názov petície: Petícia na zmenu územného plánu lokality Žabí majer cca 1700 ha, 
v katastrálnom území Rača číslo 805866, vymedzenú železničnými traťami na Žilinu a Galantu 
z doterajšieho stavu na funkčnú plochu: „Územia mestskej zelene – 1130 – Ochranná a izolačná 
zeleň, v ktorej sú „Záhradkárske osady a lokality“ prípustné v obmedzenom rozsahu“. 

Počet osôb: 380 občanov. 

Oznámenie výsledku vybavenia petície: 

Územný plán hlavného mesta a jeho zmeny a doplnky sú obstarávané a schvaľované 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon“) a jeho vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 
Schvaľovaciemu orgánu sú predkladané návrhy zmien a doplnkov, ktoré prešli procesom ich 
obstarávania, ktorého súčasťou sú najmä okrem vypracovania ich návrhu, aj jeho prerokovanie 
s dotknutými orgánmi a verejnosťou, vyhodnotenie pripomienok a stanovísk a vypracovanie 
tzv. upraveného návrhu, preskúmanie návrhu podľa § 25 stavebného zákona. Zároveň 
nemôžeme opomenúť, že územný plán je strategický dokument v zmysle zákona č. 24/2006  
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 
 V prípade podnetov na zmenu alebo doplnenie územného plánu veľkého alebo zložitého 
územia s rôznymi funkčnými plochami podľa platného Územného plánu hlavného mesta, 
navrhované zmeny sú overované urbanistickou štúdiou v zmysle § 4 stavebného zákona, 
pričom v zmysle uvedeného ustanovenia môže urbanistická štúdia slúžiť aj na overenie, či je 
z celomestského hľadiska vhodná alebo nevhodná navrhovaná zmena funkčného využitia 
územia. Okrem orgánov územného plánovania môže ju obstarať prostredníctvom odborne 
spôsobilej osoby alebo na je obstaranie finančne prispieť každý, kto prejaví o jej obstaranie 
záujem. 
 
 Zároveň Vás informujeme, že okrem predmetnej petície, ktorá je evidovaná ako podnet 
na zmenu a/alebo doplnenie Územného plánu hlavného mesta, resp. pre nový územný plán 
hlavného mesta, je evidovaných na oddelení obstarávania územnoplánovacích dokumentov 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 119 žiadostí o zmenu územného plánu v lokalite Žabí 
majer – Mokraď, k. ú. Bratislava-Rača, v ktorých žiadatelia požadujú zmenu Územného plánu 
hlavného mesta v predmetnej lokalite na funkciu 1130 Ochranná a izolačná zeleň. 
 
 V súvislosti so spomínaným právnym stavom si dovoľujeme upozorniť, že kataster 
nehnuteľností eviduje súčasný stav nehnuteľností, resp. geometrické určenie, súpis a popis 
nehnuteľností a údaje o právach k nehnuteľnostiam. Územný plán určuje v súlade s cieľmi 
územného plánovania v zmysle § 1 stavebného zákona pravidlá pre budúce využitie územia. 
Vzhľadom na uvedené, druh pozemku podľa katastra nehnuteľností nemusí byť totožný so 



schváleným funkčným využitím plochy, v ktorej sa pozemky nachádzajú podľa územného 
plánu. 
 
Záverom uvádzame, že hlavné mesto v súčasnosti obstaráva Územný generel záhradkárskych 
a chatových osád hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude jedným z podkladov pre 
aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie. 
 


