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Bratislava má územný plán! (?)

• Keď je mesto v poriadku, stáva sa objektom 
lásky svojich obyvateľov.  (Alexander Mitscherlich)

          Úvodné motto ÚP hl. mesta SR Bratislavy

    Nie je to pravda, mesto nie je v poriadku, a to hlavne 
vinou vedenia mesta  (najmä predchádzajúceho), 
lebo nekomunikovalo s občanmi, ignorovalo ich 
podnety a návrhy,vychádzalo v ústrety developerom. 
 



 



Bratislava idylická (?), zjazvená (?)



Memorandum – občania a primátor

• Primátor Moravčík a VZBOOO – r. 1999, kde sme o. i.  
žiadali: 

• obmedzenie IAD a posilnenie MHD (v tom čase bol podiel 
možno ešte 70:30!), 

• inventarizáciu zelene, zastavenie nezmyselnej likvidácie 
zelene starých záhrad a parčíkov, 

• podporu a budovanie bezbariérových komunikačných 
riešení, budovanie cyklistických trás, 

• vypracovanie koncepcie občianskej participácie a systému 
zapájania občanov do rozhodovacieho procesu... atď.

• Nielen že sa počas „vlády“ Moravčíka nič z toho nestalo, ale 
nástupom Ďurkovského (r. 2002) sa to podstatne zhoršilo.



Pohľad na mesto zo Slavína, r. 
2006



Most Apollo, vzadu Slovnaft, r. 2006



História vzniku terajšieho ÚP
• Predchádzajúci  územný plán mesta z r. 1976
• Doplnok k nemu – Aktualizácia z r. 1993
• Zadanie (Územné a hospodárske zásady) schválené   

29. 1. 1998
• Koncept, 3 varianty – r. 2000-1, prerokovania aj 

s občanmi, niekoľko desiatok sedení na rôzne témy
• Súborné stanovisko schválené v apríli 2003, zároveň 

s ním aj zmena zadania (nepoznáme zadanie, ani jeho 
zmenu), obsahovalo ukončenie obstarávania 
a požiadavky na spracovanie návrhu nového ÚP.

• ...a začalo obdobie primátora Ďurkovského...



Nástupom Ďurkovského začalo netransparentné obdobie

• Návrh ÚP vyvesený v auguste 2004 – termín do 
20.12.2004 (tisíce pripomienok, od občanov cca 1000).

• Namiesto pokračovania (vyhodnotenie pripomienok, 
upravený návrh, KSÚ, VZN a na koniec MsZ) sa v r. 
2005 začali obstarávať zmeny Aktualizácie z r. 1993!!!  
Schválené 24.11.2005 (zmeny v 8 mestských častiach!, 
napr. Južné mesto v Petržalke, Cepit Vajnory, Ficova 
vinica)

• Marec 2006 – prerokovanie neakceptovaných 
pripomienok – Zrkadlová sieň (pre cca 200 ľudí), cca 
1000 neakceptovaných pripomienok, 2 hodiny

• Apríl 2006 – návrh VZN nového ÚP



Bratislava v r. 2011



Bratislava zubatá, r. 2011



pokračovanie

• 6.7.2006 – predložený do MsZ, primátor stiahol
• Hádzanie hrachu na stenu magistrátu – 26.9.2006
• 28.9.2006 – neschválený (vina zvalená na nás!)
• 31.5.2007 – znovu predložený (nové zastupiteľstvo), 

schválený. Neprijaté naše návrhy, aby aspoň výšková 
regulácia a intaktné plochy zelene boli dopracované. 
V diskusii sa prihlásilo 10 občanov, nedostali slovo. 
Primátor na to vyhlásil, že sa hneď začnú jeho zmeny 
a do ich prípravy prizve občanov, aktivistov. Nestalo sa. 
Mestské časti, nie občania, mohli dať návrhy na zmeny 
a doplnky.

• Od septembra 2007 čistopis ÚP.
• Január 2007: upozornenie prokurátora – čistopis 

falšovaný!



River park – jeden z problémov mesta



Zmeny a doplnky ÚP 02
• Začali sa obstarávať v septembri 2007.
• Pripomienky k návrhu – september 2009 (naše 

neakceptované).
• 1.7.2010: ZaD 02 primátor stiahol z rokovania MsZ („Dostal 

som viacero pripomienok, ktoré považujem za nevyhnutné 
vydiskutovať. Je tam viacero otáznikov," povedal primátor. 
Nepovedal ale ani o aké pripomienky išlo, ani od koho.)

• Jeseň 2010 (končí sa volebné obdobie), snaha mesta i 
niektorých skupín poslancov schváliť ZaD02 – nepodarilo sa. 
BAO viacero TS, výzvy poslancom i vedeniu mesta.

• Nové MsZ, zmeny sa menia, poslanci vyberajú , investori 
žalujú... momentálne nevieme, ako sa bude pokračovať.





Situácia dnes – pozitívna (?)

• máme nového primátora,
• máme „lepší“ poslanecký zbor, 
• komisia územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby je otvorená 
verejnosti,

• máme novú hlavnú architektku (vlastne prvú),
• začína sa obstarávať nový územný plán a začína 

diskusiou s občanmi,
• začína ďalšia kríza



Ocino, kde je Dunaj?

Ďakujem za pozornosť
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