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Vec: Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
ZSE Distribúcia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
investičný zámer:
BA – Pekná cesta, Rača, Slovunit, NNK
žiadosť zo dňa:
11.10.2013
typ konania podľa stavebného zákona:
územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Ján Baránek
dátum spracovania dokumentácie:
10/2013
Predložená dokumentácia rieši: rekonštrukciu káblového rozvodu pri Peknej ceste, v kat. úz. Rača, z
dôvodu zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre odberateľov v požadovanom množstve a kvalite.
V lokalite sú odberatelia napojený na NN vzdušné vedenie a podperné body NN vzdušného vedenia
vytvárajú prekážku v chodníku a čiastočne zasahujú aj do asfaltovej cesty. Z existujúcej skrine pri ceste
na parc. č. 19034/44 sa z NN vývodu č. 11 vyvedie NN kábel NAVY-J 4x95. Kábel bude uložený do
výkopu a povedie po okraji cesty v zeleni. Pred premostením Račianskeho potoka sa podtláčaním
prekrižuje prístupová komunikácia a ďalej v zeleni povedie k existujúcemu PB, ktorý sa vymení na JB
10,5/10. NN kábel bude ukončený v navrhovanej skrini VRIS 1 a na vymenenom PB sa prepojí na
existujúce NN vzdušné vedenie. V úseku vymenený PB až existujúci PB (Pekná cesta) sa zdemontuje
existujúce vzdušné vedenie dĺžky 122 m a odpojené NN vzdušné prípojky v dĺžke 38 m a súčasne sa
zdemontujú v uvedenom úseku aj podporné body. Zrealizovaním uvedenej stavby sa dosiahne zvýšenie
spoľahlivosti dodávky elektrickej energie, zníženie poruchovosti a zvýšenie prenosových schopností pre
koncových odberateľov elektrickej energie.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 2 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov vydáva záväzné stanovisko podľa § 140a ods. 3, § 140b citovaného zákona a § 4 ods. 3
písm. d) a písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Posúdenie stavby vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení
zmien a doplnkov:
Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové parcely č. 19034/44, 19034/22, 19026/1 a 19029/4, stanovuje
funkčné využitie územia: vinice, číslo funkcie 1202, stabilizované územie.
Podmienky funkčného využitia plôch: Územia špecifickej kategórie poľnohospodárskej zelene
s pozemkami súvisle vysadenými kultúrou viniča vrátane registrovaných viníc v zmysle zákona
o vinohradníctve a vinárstve.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: vinice
Laurinská 7 II. poschodie
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Prípustné:
V území je prípustné umiestňovať najmä: krajinnú a ekostabilizačnú zeleň
Prípustné v obmedzenom rozsahu:
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: drobné zariadenia vybavenosti
súvisiace s funkciou, vodné plochy, nádrže, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného
významu, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy.
Neprípustné: stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
Pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.
Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia sú zaradené medzi prípustné
spôsoby využitia funkčných plôch v obmedzenom rozsahu. Uvažovaný zámer je v súlade s Územným
plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.

Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
s umiestnením stavby:
na parcele číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

BA – Pekná cesta, Rača, Slovunit, NNK
19034/44, 19034/22, 19026/1 a 19029/4
Rača
nad ul. Pekná cesta

Na podklade odborného posúdenia oddeleniami magistrátu v zmysle § 14 ods. 1 zákona SNR
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov sa uplatňujú na základe
súhrnu teoretických vedomostí, praktických skúseností, znalosti všeobecne záväzných právnych
predpisov a technických noriem tieto podmienky:
z hľadiska riešenia technického vybavenia:
• upozorňujeme, že predmetná stavba je v dotyku s ochranným pásmom trasy plynárenského zariadenia
VTL DN 500 mm.
z hľadiska ochrany životného prostredia:
• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č.8/1993
o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy
• umiestniť kontajnery resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za dodržania
hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak, aby obsluha zberného
vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom
z hľadiska budúcich majetko - právnych vzťahov:

• v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a správy

Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre stavebné
povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa

UPOZORNENIE:
Pri kompletizácii žiadosti o stavebné povolenie, resp. k zlúčenému konaniu, požiadajte oddelenie
cestného hospodárstva a oddelenie prevádzky dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy o
stanovisko z hľadiska záujmov cestného hospodárstva a problematiky cestného správneho orgánu, vrátane
organizácie dopravy počas výstavby (súčasťou žiadosti musí byť kópia tohto záväzného stanoviska).
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR ako prípadného
vlastníka pozemku, resp. susedných pozemkov a stavieb, vrátane bytov.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podľa §140a ods.2 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dáva
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žiadateľovi do pozornosti, že podľa § 140b ods.3 stavebného zákona, veta prvá, je dotknutý orgán
viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak
došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal,
alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal.
1x fotokópiu situácie sme si ponechali.

S pozdravom

Milan Ftáčnik v. r.
primátor

Prílohy:

potvrdená situácia
2x dokumentácia

Co:

MČ Bratislava – Rača, Stavebný úrad + potvrdená situácia
Magistrát – OUP, ODI

