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Predložená dokumentácia rieši:
preústenie 22kV káblových vedení za účelom zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre nových
a aj existujúcich odberateľov v predmetných lokalitách, v požadovanom množstve a kvalite –
účelom preústenia je prepojenie jestvujúcich 22kV káblových vedení pre zabezpečenie dodávky
elektrickej energie vybudovaním 22 kV káblových vedení typu 22-NA2XS2Y napojených
z dobudovanej rozvodne 110/22kV Žabí majer, pričom z jestvujúcej rozvodne TR110/22kV
TURBÍNOVÁ sa káblové vedenia odpoja. Riešené jestvujúce 22kV káblové vedenia sú
v súčasnosti vyústené z rozvodne TR110/22kV TURBÍNOVÁ, ktorá je v cudzom vlastníctve, kde
sú veľmi komplikované vlastnícke vzťahy a väzby ohľadne rozvodne TR110/22kV TURBÍNOVÁ.
Trasovanie káblových vedení od rozvodne Žabí majer budú riešené v troch smeroch. Z areálu
rozvodne budú všetky navrhované 22kV káblové napájače smerovať k železnici v spoločnej trase
v káblovom kanály, ktorý bude vybudovaný v rámci dobudovania rozvodne (rozvodňa nie je
predmetom predloženej PD). Po opustení areálu rozvodne budú 22kV vedenia umiestnené v troch
trasách. Prvá hlavná trasa vedie od areálu rozvodne Žabí majer k železnici, ktorú prekrižuje cez
jestvujúci podchod a ďalej bude pokračovať k prístupovej betónovej ceste smerom k Bojnickej ul.
pri bytových domoch na Bojnickej ul. a pokračovať bude súbežne s Bojnickou ul. Od Bojnickej ul.
sa začnú postupne jednotlivé 22kV káblové vedenia podľa liniek prepojovať na jestvujúce 22kV
káblové vedenia. Časť 22kV káblových vedení bude pokračovať po Vajnorskej ul. smerom do
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centra mesta, kde sa väčšina poprepája na jestvujúce 22kV káblové vedenia v oblasti Turbínovej ul.
a dve 22kV káblové vedenia budú pokračovať po Vajnorskej ul. po trafostanicu Lakeside Park.
Trasa navrhovaných 22kV káblových vedení je situovaná v prevažnej miere po verejných
priestranstvách pri asfaltových a prístupových cestách. Druhá trasa smeruje po opustení areálu
rozvodne Žabí majer k železnici a ďalej súbežne s ňou pri záhradkárskej osade, pri konci
záhradkárskej osady prekrižuje podtláčaním železnicu smerom na Nobelovu ul. a ďalej bude
pokračovať súbežne s Nobelovou ul. smerom ku križovatke s Odborárskou ul., trasa vedie
v prevažnej miere po verejných priestranstvách pri asfaltových a prístupových cestách. Tretia trasa
rieši posilnenie 22kV káblových rozvodov pozdĺž Račianskej ul. k budove Reding a k plánovanej
obytnej zástavbe „Malé Krasňany“ a zaústi do novej kioskovej distribučnej trafostanice. Trasa je
situovaná v prevažnej miere po verejných priestranstvách pri asfaltových a prístupových cestách.
Káblové vedenie bude uložené v káblových ryhách, o rozmeroch 50x120 cm, zakryjú sa
betónovými doskami a 30 cm pod povrchom sa pri zasypávaní ryhy zeminou uloží výstražná fóĺia,
v prípade križovania s komunikáciami je navrhnuté uloženie vedení do chráničiek. Križovanie tratí
ŽSR a ciest bude realizované riadeným pretláčaním. Stavba tvorí jednu ucelenú časť, pričom dĺžka
kábla 22kV bude 50 500 m a trubkové rozvody HDPE pre možnú pokládku optického kábla budú
v dĺžke 16 000 m.
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 je záujmová lokalita, stanovuje funkčné využitie územia:
• námestia a ostatné komunikačné plochy sú verejne prístupné 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 a
koridorov sú spravidla: zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia, prvky dopravného
značenia, výtvarné umelecké diela.
• ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, rozvojové územie
Podmienky funkčného využitia plôch: Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany
kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných
zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná
zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých
druhov ochranných pásiem.
Spôsoby využitia funkčných plôch:
Prevládajúce: zeleň líniová a plošná
Prípustné: v území je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti s ochrannými pásmami
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie. V rámci rozvojového
územia je navrhovaná nová výstavba na doteraz nezastavaných plochách, zásadná zmena funkčného
využitia, alebo zmena spôsobu zástavby veľkého rozsahu.
• ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, stabilizované územie
Podmienky funkčného využitia plôch: Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany
kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných
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zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná
zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých
druhov ochranných pásiem.
Spôsoby využitia funkčných plôch:
Prevládajúce: zeleň líniová a plošná
Prípustné: v území je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti s ochrannými pásmami
Pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Územný plán v
stabilizovanom území predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pričom sa charakter územia zásadne nemení.
• 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.
Spôsoby využitia funkčných plôch:
Prevládajúce: rôzne formy zástavby rodinných domov
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä - bytové domy do 4 nadzemných podlaží,
zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch
zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
Pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Územný plán v
stabilizovanom území predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pričom sa charakter územia zásadne nemení.
• energetika a telekomunikácie, číslo funkcie 602, stabilizované územie
Podmienky funkčného využitia plôch: územia určené pre umiestnenie stavieb a zariadení
energetických a telekomunikačných systémov.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: zdroje na výrobu elektrickej energie a tepla, rozvodné zariadenia, elektrické stanice,
regulačné stanice plynu, koncové a výstupné zariadenia plynovodov, odovzdávacie stanice tepla,
prečerpávacie a kompresorové stanice, nádrže a zásobníky, telekomunikačné zariadenia
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: zeleň ochrannú a izolačnú, zariadenia
a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy, tranzitné
vedenia a zariadenia technickej vybavenosti nadradeného významu súvisiace s funkciou
Pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Územný plán v
stabilizovanom území predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pričom sa charakter územia zásadne nemení.
• energetika a telekomunikácie, číslo funkcie 602, rozvojové územie
Podmienky funkčného využitia plôch: územia určené pre umiestnenie stavieb a zariadení
energetických a telekomunikačných systémov.
Spôsoby využitia funkčných plôch
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Prevládajúce: zdroje na výrobu elektrickej energie a tepla, rozvodné zariadenia, elektrické stanice,
regulačné stanice plynu, koncové a výstupné zariadenia plynovodov, odovzdávacie stanice tepla,
prečerpávacie a kompresorové stanice, nádrže a zásobníky, telekomunikačné zariadenia
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: zeleň ochrannú a izolačnú, zariadenia
a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy, tranzitné
vedenia a zariadenia technickej vybavenosti nadradeného významu súvisiace s funkciou
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie. V rámci rozvojového
územia je navrhovaná nová výstavba na doteraz nezastavaných plochách, zásadná zmena funkčného
využitia, alebo zmena spôsobu zástavby veľkého rozsahu.
• zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, číslo funkcie 502,
stabilizované územie
Podmienky funkčného využitia plôch:
Územia pre umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služieb
s príslušnými súvisiacimi činnosťami.
Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické
vybavenie a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.
Spôsoby využitia funkčných plôch:
Prevládajúce: zariadenia obchodu, zariadenia výrobných a nevýrobných služieb
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia veľkoobchodu, výstavné
a predvádzacie priestory, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, zeleň líniovú
a plošnú, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej
a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
Pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Územný plán v
stabilizovanom území predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pričom sa charakter územia zásadne nemení.
• plochy zariadení mestskej hromadnej dopravy a autobusovej hromadnej dopravy, číslo
funkcie 701
Podmienky funkčného využitia plôch
Územia určené pre umiestnenie stavieb a zariadení, ktoré slúžia pre prevádzku:
A - mestskej hromadnej dopravy (MHD)
B - hromadnej dopravy (HD) autobusovej
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce:
A – depá nosného systému, vozovne a dielne električiek, trolejbusov a autobusov
B - stanice autobusovej dopravy
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä:
A - zariadenia administratívy súvisiace s funkciou, zariadenia verejného stravovania pre
zamestnancov, garáže a dielne, sklady, skladové plochy a prevádzky súvisiace s funkciou, odstavné
plochy a parkoviská súvisiace s funkciou, ČSPH bez sprievodných prevádzok, zariadenia a vedenia
technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia, meniarne
B - zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou, ČSPH bez sprievodných prevádzok,
odstavné státia, parkoviská a parkinggaráže, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti pre obsluhu územia.
Pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Územný plán v
stabilizovanom území predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pričom sa charakter územia zásadne nemení.
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• viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 101, stabilizované územie
Podmienky funkčného využitia plôch:
Územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch 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. Podiel funkcie bývania musí tvoriť
minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.
Základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii územia.
Spôsoby využitia funkčných plôch:
Prevládajúce: viacpodlažné bytové domy
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: stavby a zariadenia zabezpečujúce
komplexnosť a obsluhu obytného územia v súlade s významom a potrebami územia, zariadenia
občianskej vybavenosti predovšetkým vstavané do objektov bývania - zariadenia obchodu a služieb,
verejného stravovania, zariadenia pre kultúru, školstvo, zariadenia pre zdravotníctvo a sociálnu
pomoc, zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov, vodné plochy ako súčasť parteru
a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
Pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Územný plán v
stabilizovanom území predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pričom sa charakter územia zásadne nemení.
• zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501, rozvojové územie,
regulačný kód G
Podmienky funkčného využitia plôch:
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej
vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom
na vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú
komplexitu prostredia centier a mestských tried. Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne
viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho mesta málopodlažná zástavba. Podiel bývania je
v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.
Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým ako vstavané zariadenia
v polyfunkčných objektoch. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru,
dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: bytové domy, zariadenia občianskej
vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia centier a mestských tried: zariadenia
administratívy, správy a riadenia, zariadenia kultúry a zábavy, zariadenia cirkví a na vykonávanie
obradov, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, zariadenia verejného stravovania, zariadenia
obchodu a služieb, zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, zariadenia školstva, vedy
a výskumu, zeleň líniovú a plošnú, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia
a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie, regulačný kód G. V rámci
rozvojového územia je navrhovaná nová výstavba na doteraz nezastavaných plochách, zásadná
zmena funkčného využitia, alebo zmena spôsobu zástavby veľkého rozsahu. V danom území
územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využitia územia, viažuce sa k určenému
funkčnému využitiu:
Kód
regul.
G

IPP
max.
1,8

Kód
Názov urbanistickej funkcie
funkcie
501
Zmiešané územia bývania
a občianskej vybavenosti

Priestorové usporiadanie
zástavba mestského typu

IZP
max.
0,30

KZ
min.
0,20
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Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia sú zaradené medzi
prípustné spôsoby využitia funkčných plôch. 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_Est.Žabí Majer, 2.stavba, vývody 22kV –
Preústenie 22 kV vedení“
líniová stavba
Nové Mesto a Rača
lokalita ulíc – Vajnorská, Turbínová, Magnetová,
Bojnická, Nobelova, Račianska

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 urbanisticko – architektonického riešenia:
• v predmetnej lokalite evidujeme viacero významných trás inžinierskych sietí (ako sú: verejný
vodovod, verejná kanalizácia, VTL plynovod - spolu s ochranným a bezpečnostným pásmom,
elektrické vedenie VVN 2x110 kV spolu s ochranným pásmom a ochranné pásmo železničných
tratí), ktoré je potrebné v území rešpektovať a pred začatím zemných prác požadujeme trasy
presne zamerať, vytýčiť a vykonať príslušné opatrenia.
z hľadiska riešenia dopravného vybavenia:
• riešenie nových trás káblových vedení požadujeme vecne koordinovať s výhľadovou dopravnou
stavbou „Vonkajší polookruh Lamač – Galvaniho ulica“, s ktorou je uvažované v platnej
územnoplánovacej dokumentácii (spodrobňujúcu dopravno-urbanistickú štúdiu výhľadovej
stavby vypracoval PUDOS PLUS spol. s r.o.).
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:
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
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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 dokumentáciu sme si ponechali.
S pozdravom

JUDr. Ivo Nesrovnal v. r.
primátor

Prílohy: potvrdená situácia
Co:
MČ Bratislava – Rača, Stavebný úrad + potvrdená situácia
MČ Bratislava – Nové Mesto, Stavebný úrad + potvrdená situácia
Magistrát – OUIC, ODI

