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Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
ACS s.r.o., Bratislava
investičný zámer: Optická telekomunikačná prípojka Markíza – Slovakia s.r.o.
žiadosť zo dňa:
07.04.2017
typ konania podľa stavebného
umiestnenie líniovej stavby
zákona:
druh podanej dokumentácie:
projekt stavby
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Peter Schaal
dátum spracovania dokumentácie:
02/2017
Predložená dokumentácia rieši:
vybudovanie trasy HDPE chráničky vedenej pozdĺž starej Bratislavskej cesty. Stavba je umiestnená
v lokalite ulíc Hodonínska – Bratislavská. Návrh trasy je situovaný do existujúcich koridorov
inžinierskych sietí. V ochrannom pásme existujúcej hlavnej trasy na ul. Hodonínska sa nainštaluje
odbočná optická spojka, od ktorej trasa pokračuje riadeným pretlakom v ckm 71,968 dĺžky 19m
popod cestu I/2 a v súbehu s Bratislavskou ulicou smerom do obce Záhorská Bystrica. Riadeným
pretlakom dĺžky 22m a hĺbky 1,5m trasa prekrižuje miestny potok a následne riadeným pretlakom
dĺžky 9,5m popod Bratislavskú ulicu je trasa ukončená na pozemku spol. Markíza Slovakia s.r.o.,
v budove Bratislavská 1D. Trasa HDPE chráničky bude umiestnená v nespevnených plochách
(prícestná zeleň) popri miestnych komunikáciách a bude realizovaná ručným výkopom. Celková
dĺžka káblovej trasy je 387m, pričom plánovaná dĺžka výkopu je 336,5m, pretlakom 50,5m.
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:
Primaciálny palác, III. poschodie
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Pre územie, ktorého súčasťou je záujmové územie (trasa líniovej stavby), stanovuje územný plán
reguláciu funkčného využitia plôch:
- málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, stabilizované územie (od miesta
ukončenia trasy po bod napojenia na existujúcu hlavnú trasu)
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.
Intenzita využitia územia:
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.
Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie,
predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia.
Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a
proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri obstarávaní podrobnejších dokumentácií
alebo pri hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať.
Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rámci stabilizovaných území sa
uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche.
Z celomestského pohľadu nie je možné, ani účelné obsiahnuť detail a zložitosť, ktorú predstavuje
stavba v stabilizovanom území. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré
reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast resp. neúmerné
zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť.
- plochy námestí a ostatné komunikačné plochy
- vodné plochy a toky, číslo funkcie 901, stabilizované územie
Podmienky funkčného využitia plôch:
Územia slúžiace pre umiestňovanie prirodzených a umelých vodných plôch s využitím na plavebné,
hospodárske, ochranné, ekostabilizačné, krajinotvorné a rekreačné účely.
Intenzita využitia územia:
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.
Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie.
Upozorňujeme: Trasa líniovej stavby prechádza biokoridorom regionálneho významu Stará
Mláka s prítokmi (Vápenický potok).
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- krajinná zeleň, číslo funkcie 1002, stabilizované územie
Podmienky funkčného využitia plôch:
Územia vegetácie predovšetkým v poľnohospodárskej krajine slúžiace na rozčlenenie veľkých
plôch poľnohospodárskej pôdy, ako ochrana pred vetrom, sprievodná zeleň vodných tokov a ciest
v krajine.
Intenzita využitia územia:
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.
Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie.
- zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501, kód regulácie E
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.
Intenzita využitia územia:
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie.
Rozvojové územie je územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje novú výstavbu na doteraz
nezastavaných plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia, zmenu spôsobu zástavby veľkého
rozsahu.
V danom území územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využitia územia, viažuce sa
k určenému funkčnému využitiu pre vonkajšie mesto:
Kód IPP Kód
Názov urbanistickej funkcie
Priestorové
usporiadanie
regul. max. funkcie
501
Zmiešané územia
zástavba mestského typu
E
1,1
bývania a občianskej vybavenosti

IZP
max.

KZ
min.
0,37

0,20

0,28

0,25

Poznámka:
• index podlažných plôch (IPP), udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k celkovej výmere vymedzeného
územia funkčnej plochy, príp. jej časti. Je formulovaný ako maximálne prípustná miera využitia územia. Výhodou tohto ukazovateľa je
zrozumiteľnosť a jednoznačnosť stanovenej požiadavky a jednoduchá možnosť vyjadrenia ďalších nadväzných ukazovateľov, kritérií
a odporúčaní,
• index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom území funkčnej plochy, príp. jej časti k celkovej výmere
vymedzeného územia. Je stanovený v závislosti na polohe a význame konkrétneho územia, na spôsobe funkčného využitia a na druhu zástavby,
• koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými konštrukciami)
a celkovou výmerou vymedzeného územia. V regulácii stanovuje nároky na minimálny rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy
a pôsobí vo vzájomnej previazanosti s vlastnou funkciou. Stanovený je najmä v závislosti na spôsobe funkčného využitia a polohe rozvojového
územia v rámci mesta,
• podiel započítateľných plôch zelene v území (m2) = KZ x rozloha funkčnej plochy (m2).

- zberná komunikácia FT B1 – cesta I/2

V území funkčných plôch je prípustné a prípustné v obmedzenom rozsahu umiestňovať zariadenia
a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.
Z uvedeného vyplýva, že uvažovaný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR
Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.
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Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
s umiestnením stavby:

na parcele číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

Optická telekomunikačná prípojka Markíza - Slovakia,
spol. s r.o.
stavebný objekt: Elektronická komunikačná sieť
líniová stavba
Záhorská Bystrica
stará Bratislavská 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 riešenia verejného dopravného vybavenia: s vybudovaním trasy optickej prípojky v zmysle
predloženej dokumentácie súhlasíme s podmienkou :
• stavba bude skoordinovaná s komplexom WEST PARK ako aj s dopravným riešenímnavrhnutými úpravami dopravného priestoru dotknutých komunikácií (aj úpravy v križovatke
Hodonínska – Bratislavská a pozdĺž starej Bratislavskej cesty až k zastávke MHD).
z hľadiska ochrany životného prostredia:
• požadujeme rešpektovať odporúčania, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany tohto
územia v zmysle z.č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov
• žiadame všetky zásahy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na predmetné územie konzultovať
s orgánom ochrany prírody
• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia
č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy
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:
Trasa líniovej stavby prechádza biokoridorom regionálneho významu Stará Mláka s prítokmi
(Vápenický potok).
Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny z §3, ods. 3, 4 a 5 vyplýva, že:
- Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom.
Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo
narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú
k jeho vytváraniu a udržiavaniu.
- Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek
alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a
obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.
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- Podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odsekov 3 a 4 zahrnúť už do návrhov
projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov.
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
primátor

Príloha – potvrdená situácia
Co:

MČ Bratislava – Záhorská Bystrica + potvrdená situácia
Magistrát – ODI

