
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - JAROVCE 
Palmová 1, 851 10  Bratislava 59 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 
V súlade s §23 zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava–Jarovce ako orgán územného 
plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje prerokovanie  

 

Konceptu riešenia Územného plánu zóny Jarovce Sever 

v termíne od 24. marca 2021 do 26. apríla 2021. 
 

Verejné prerokovanie Konceptu riešenia Územného plánu zóny Jarovce Sever (ďalej ÚPN Z) 

s odborným výkladom spracovateľa ÚPN Z sa uskutoční  

dňa 14.04.2021 o 14:00 hod. v sále Domu kultúry, Jantárová 1, Jarovce. 
 
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu budú konkrétne podmienky a opatrenia pre 

konanie verejného prerokovania v zmysle príslušnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR 
platnej v čase konania verejného prerokovania k dispozícii na stránke mestskej časti. 

 
Koncept riešenia ÚPN Z je zverejnený na internetovej stránke http://www.jarovce.sk/upnz. 

S prerokovávaným materiálom sa môžete oboznámiť počas doby prerokovania aj na Miestnom úrade 
MČ Bratislava-Jarovce po predchádzajúcej telefonickej/mailovej dohode. 

 
Spracovateľom návrhu ÚPN Z je spoločnosť JELA, s.r.o., Brnianska 25, Bratislava. Koncept 

riešenia ÚPN Z je spracovaný na základe schváleného Zadania pre ÚPN Z. 
 
Obstarávateľom ÚPN Z je Mestská časť Bratislava-Jarovce prostredníctvom odborne 

spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD Ing. arch. Zuzany Jankovičovej, preukaz odbornej 
spôsobilosti č. 369. 

 
Týmto sa obraciame na právnické a fyzické osoby, vlastníkov v území a verejnosť so žiadosťou 

o zaslanie Vášho stanoviska ku Konceptu riešenia ÚPN Z Jarovce-Sever v termíne do 26.04.2021 
písomnou formou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Jarovce alebo poštou na 
adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava. Na 
pripomienky zaslané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. 

 
 

 
 
 JUDr. Mgr. Jozef Uhler 
  starosta  
 
 
 
 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

    24.3.2021 .......................... 

Podľa § 4 ods. 2 písm. d) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 3/2021 V.v. zo dňa 7.1.2021 sa 
zákaz podľa § 4 ods. 1 nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí: zasadnutia, schôdze 
a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. 
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