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Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
investičný zámer: BA_Devín, Devínska cesta, NNK
žiadosť zo dňa:
17.06.2015
typ konania podľa stavebného zákona:
umiestnenie stavby
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Ing.Pavlína Galbavá, Ing. Stanislav Sersen
dátum spracovania dokumentácie:
04/2015
Predložená dokumentácia rieši:
Uloženie NN káblového prepoju (SO 01 - NN káblový prepoj) v lokalite Pri Sihoti. Účelom stavby
je zabezpečenie dodávky elektrickej energie. Existujúce vzdušné vedenia sú v havarijnom stave
a preto je navrhovaná ich demontáž a s tým súvisiace presmerovanie napájania. Bude vymenený
existujúci NN kábel, vedený zo vzdušného vedenia na ul. Devínska cesta. Kábel bude vedený
v zemi.
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 investičného zámeru vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy,
rok 2007, v znení zmien a doplnkov:
Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky stanovuje územný plán reguláciu funkčného
využitia plôch:
- inundačné územie, číslo funkcie 1300
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Podmienky funkčného využitia plôch:
Inundačné územie je územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta,
vymedzené záplavovou čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne vodného stavu, ktoré
upravuje možnosti konkrétneho funkčného využitia územia.
Navrhovaná trasa NN kábla prechádza pozemkami, ktoré sa nachádzajú na rozhraní dvoch
funkčných plôch:
- málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, stabilizované územie
Podmienky funkčného využitia plôch:
Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a
k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby
občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a
technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu.
V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy
nepripúšťajú. Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v
rozvojových územiach, málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové
formy medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra
málopodlažnej zástavby.
Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti
zástavby funkčnej plochy.
Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho
zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.
- záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality, číslo funkcie 1203, stabilizované územie
Podmienky funkčného využitia plôch:
Územia slúžiace pre pestovanie rastlín a rekreáciu v záhradách, záhradkárskych a chatových
osadách.
Intenzita využitia územia:
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.
V území je prípustné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre
obsluhu územia.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že investičný 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_Devín, Devínska cesta, NNK
líniová stavba
Devín
lokalita Sihoť

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
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základe súhrnu teoretických vedomostí, praktických skúseností, znalosti všeobecne záväzných
právnych predpisov a technických noriem tieto podmienky:
• výstavba bude podmienená splnením ustanovení zákona o ochrane pred povodňami č.7/2010 Z.z.
• počas výstavby žiadame rešpektovať pásma hygienickej ochrany vodného zdroja Sihoť
• dotknuté pozemky sa nachádzajú v inundačnom území Dunaja, ktoré sú pravidelne zaplavované
veľkými vodami až po úroveň Devínskej cesty. Prípustné a neprípustné aktivity v ňom
ustanovuje zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
• realizácia a prevádzkovanie stavby bude na výhradnú zodpovednosť stavebníka
• Hlavné mesto SR Bratislava nebude zodpovedať za vzniknuté škody na majetku, živote, zdravia
osôb a životnom prostredí následkami povodní
- 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

UPOZORNENIE:
Pozemky sa nachádzajú v ochrannom pásme vodného zdroja Sihoť.
MČ Bratislava – Devín, ako garant miestnych komunálnych záujmov, obstaráva Územný plán zóny
Devín I. (spracovateľ Aurex s.r.o.), ktorý obsahuje o.i. návrh komplexnej dopravnej obsluhy územia
a vymedzenie pozemkov na verejnoprospešné stavby.
Pri kompletizácii žiadosti o stavebné povolenie resp. k spojenému konaniu, požiadajte oddelenie
správy komunikácií a oddelenie dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy o stanovisko
z hľadiska záujmov cestného hospodárstva a problematiky cestného 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 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. Dokumentáciu sme si ponechali.
S pozdravom

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.
primátor
Príloha – potvrdená situácia + 1xprojekt stavby
Co:

MČ Bratislava – Devín + potvrdená situácia
Magistrát – ODI

