HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Západoslovenská distribučná a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

06.12.2016

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

MAGS OUIC 59638/16-412359

Ing.arch.Hanulcova

26.01.2017

Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
investičný zámer: BA_Lamač, Vysokohorská, NNK
žiadosť zo dňa:
06.12.2016
typ konania podľa stavebného zákona: umiestnenie stavby
druh podanej dokumentácie:
projekt stavby
spracovateľ dokumentácie:
Západoslovenská distribučná a.s., Ing.Peter Kubini,
reg.č. 6187*A2
dátum spracovania dokumentácie:
12/2016
Predložená dokumentácia rieši:
rozšírenie existujúcej NN siete od prípojného bodu na Rajtákovej ulici pre nových odberateľov na
Vysokohorskej ulici zemným káblom (SO 01). Súčasťou stavby je aj demontáž vzdušného vedenia
o dl.19,5m (SO 02).
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 predmetné pozemky líniovej stavby stanovuje územný plán
funkčné využitie územia:
-

plochy námestí a ostatné komunikačné plochy

Námestia a ostatné funkčné plochy sú verejne prípustné nezastavané plochy v meste ohraničené
inými funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je možné umiestňovať zariadenia a vedenia
technickej infraštruktúry, podzemné parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre chodcov,
prevádzky občianskej vybavenosti určenej pre širokú verejnosť. Súčasťou plôch námestí
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a koridorov sú spravidla : zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia, prvky dopravného
značenia, výtvarné umelecké diela
V území je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry pre obsluhu územia.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že predložený 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_Lamač, Vysokohorská, NNK
líniová stavba
Lamač
Vysokohorská ul., Rajtáková ul.

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 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:
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
Co:

MČ Bratislava – Lamač + potvrdená situácia
Magistrát – ODI

