
 
HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 

 
 

Primaciálne nám. 1,   P. O. Box 192,   814 99  Bratislava 1 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

č. 5/2014 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2007,  

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008 
a všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2011 

 

S C H V Á L E N É  

uznesením  Mestského zastupiteľstva  hlavného  mesta   
Slovenskej republiky  Bratislavy  

 č. 1614/2014  zo dňa 26. júna 2014 

a 

V Y V E S E N É 

na  úradnej  tabuli  

hlavného  mesta  Slovenskej republiky Bratislavy 

 od 14. júla 2014 do 15. augusta 2014  vrátane 
 

Účinnosť nadobúda dňom 15. augusta 2014. 
 
 
 
 
 

Mgr. Rastislav Gajarský v. r. 
riaditeľ magistrátu 

 
 

Ing. arch. Jela Plencnerová v. r. 
vedúca oddelenia koordinácie územných systémov 
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Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 5/2014 
z 26. júna 2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 4/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008 
a všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 
písm. b) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 

Čl. I 
 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2007, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008 a všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2011, 
sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 2 písm. b) sa menia a dopĺňajú štyri hlavné výkresy a schéma Grafickej časti 
Záväznej časti takto: 

„1.  výkres č. 2. 1. Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia – komplexné riešenie, 
zmenený  a doplnený priesvitkami1) ZaD 01 2.1. Priestorové usporiadanie a funkčné využitie 
územia – komplexné riešenie a ZaD 02 2.1. Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 
– komplexné riešenie, sa mení a dopĺňa priesvitkou ZaD 03 2.1. Priestorové usporiadanie a 
funkčné využitie územia – komplexné riešenie, 

2.   výkres č. 2. 2. Regulačný výkres, zmenený a doplnený priesvitkami ZaD 01 2.2. Regulačný 
výkres a ZaD 02 2.2. Regulačný výkres, sa mení a dopĺňa priesvitkou ZaD 03 2.2. Regulačný 
výkres, 

3. výkres č. 3. Verejné dopravné vybavenie, zmenený  a  doplnený priesvitkami ZaD 01 
3. Verejné dopravné vybavenie a ZaD 02 3. Verejné dopravné vybavenie, sa mení a dopĺňa 
priesvitkou ZaD 03 3. Verejné dopravné vybavenie, 

10. výkres č. 5. Ochrana prírody, tvorba krajiny a územný systém ekologickej stability, zmenený  
a doplnený priesvitkami ZaD 01 5. Ochrana prírody, tvorba krajiny a územný systém 
ekologickej stability a ZaD 02 5. Ochrana prírody, tvorba krajiny a územný systém ekologickej 
stability, sa mení a dopĺňa priesvitkou ZaD 03 5. Ochrana prírody, tvorba krajiny a územný 
systém ekologickej stability, 

11.  Verejnoprospešné stavby a stavby vo verejnom záujme – schéma zariadení dopravy, technickej 
vybavenosti a odpadového hospodárstva, zmenená a doplnená priesvitkami ZaD 01 
Verejnoprospešné stavby a stavby vo verejnom záujme – schéma zariadení dopravy, technickej 
vybavenosti a odpadového hospodárstva a ZaD 02 Verejnoprospešné stavby a stavby 
vo verejnom záujme – schéma zariadení dopravy, technickej vybavenosti a odpadového 
hospodárstva, sa mení a dopĺňa priesvitkou ZaD 03 Verejnoprospešné stavby a stavby 
vo verejnom záujme – schéma zariadení dopravy, technickej vybavenosti a odpadového 
hospodárstva.“. 

                                                           
1 ) § 17 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 

podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 



  

2. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:  

„(4) Dokumentácia schválených zmien a doplnkov 03 územného plánu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy je uložená a možno do nej nahliadnuť na hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave, na mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a na Okresnom úrade v Bratislave, odbor výstavby a bytovej politiky.“. 

3. V prílohe č. 1 v kapitole C.7. sa podkapitoly 7.2. a 7.3. označujú ako 7.2.1. a 7.2.2. a 
vkladajú do novej podkapitoly 7.2. 

       Doterajšie podkapitoly 7.4. až  7.8. sa označujú ako 7.3. až 7.7.. 

4. V prílohe č. 1 v kapitole C.7. podkapitola 7.2. vrátane nadpisu znie: 

„ 7.2. VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA (VOD)  
• Rezervovať koridory a vytvárať priestorové podmienky pre výstavbu infraštruktúry verejnej 

osobnej dopravy ako súčasti systému mestskej a regionálnej hromadnej dopravy, t.j. 
Bratislavskej integrovanej dopravy. 

7.2.1. MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA (MHD) 
� Rezervovať koridory pre výstavbu nosného koľajového systému MHD definovaného ako 

súbor vybraných električkových, železničných, alebo špeciálnych dráh určených pre verejnú 
hromadnú dopravu osôb na území hl. m. SR Bratislavy. Hlavná kostra NS MHD je tvorená 
dvoma diagonálnymi trasami A a B so vzájomným krížením v centre mesta definovanými 
stanicami a zastávkami 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: 
� trasa A1: Kamenné nám., Mlynské nivy 
� 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, 

∗ 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  

� rezervovať koridor pre koľajové prepojenie trasy B v Petržalke so systémom električkových 
dráh v centre mesta (Štúrova ul.) dvojkoľajnou električkovou dráhou v línii Jantárovej cesty 
cez Starý most, 

� rezervovať plochy pre umiestnenie technickej základne MHD: 
∗ v MČ Petržalka v lokalite Janíkov dvor pre depo nosného systému MHD a v priestore 

pri ÚČOV pre vozovňu autobusov a trolejbusov, 
∗ v MČ Rača v lokalite Žabí majer pre depo nosného systému, 
∗ v MČ Ružinov pre vozovňu trolejbusov, 
∗ v MČ Devínska Nová Ves a Lamač v lokalite Lamačská brána pre vozovňu električiek, 
∗ v MČ Devínska Nová Ves a Lamač pre depo nosného systému MHD a vozovňu 

autobusov, 
� rešpektovať a chrániť existujúce a navrhované koridory koľajových tratí na území mesta 

Bratislavy pre integrovaný systém osobnej koľajovej dopravy mesta a bratislavského regiónu, 
s možnosťou zahustenia zastávok na príslušných železničných tratiach. 

7.2.2. VEREJNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  
� Rezervovať plochy pre umiestnenie technickej základne prímestskej dopravy, 

∗ v MČ Lamač v lokalite Lamačská brána pre satelitnú autobusovú stanicu, 
∗ na Letisku M.R. Štefánika Bratislava pre satelitnú autobusovú stanicu.“. 



  

5. V prílohe č. 1 v kapitole C.16., podkapitole 16.1., časti 16.1.1., bode 4. text stavby D55. 
znie: 

„ D55.    výstavba električkových tratí Dúbravka - Devínska Nová Ves (žel. stanica), Zlaté piesky - 
Vajnory Tuhovské a Jantárová cesta. – Štúrova ul.“. 

6.  K výkresom, ktoré tvoria prílohu č. 2, sa dopĺňajú priesvitky podľa § 2 písm. b), spolu 
s textovými popismi zmien a doplnkov, uvedené v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu. 

7. V ostatných výkresoch Grafickej časti Záväznej časti, uvedených v § 2 písm. b) body 
4. až 9., sa mení mapový podklad premietnutím zmien a doplnkov vo výkresoch podľa bodu 1. 
tohto nariadenia. 

8.  Opravy technických chýb v Grafickej časti Záväznej časti vo výkrese č. 2. 2. Regulačný 
výkres, v znení priesvitiek ZaD 01 2.2. Regulačný výkres a ZaD 02 2.2. Regulačný výkres, 
sú uvedené prílohe č. 2 k tomuto nariadeniu. 

  

Čl. II 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2014.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Milan Ftáčnik v. r. 
primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Príloha č. 1 
k  všeobecne záväznému nariadeniu  
č. 5/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
 

GRAFICKÁ ČASŤ 
 
 

Záväzná časť 
 
 

Zmeny a doplnky 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Príloha č. 2 
k  všeobecne záväznému nariadeniu  
č. 5/2014 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

 

Zmeny a doplnky 03 

 
OPRAVA TECHNICKÝCH CHÝB 

 
 

 



Prílohy č. 1 a 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2014 
(zmena  záväznej časti územného plánu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy - ZaD 03) sú zverejnené na int ernetovej stránke 
www.bratislava.sk   - Legislatíva / Všeobecne záväzné nariadenia 
a v tla čenej forme na Front Office / Územné plánovanie a rozvoj. 


