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Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
MAGS OUIC 43012/17-222908

Vybavuje/linka
Ing. arch. Tomašáková/413

Bratislava
29.5.2017

Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
stavba:
Panorama Koliba BA, optická prípojka
žiadosť zo dňa:
26.4.2017
typ konania podľa stavebného
územné konanie
zákona:
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
SUPTel, s.r.o.
Ing. Katarína Vydrová
dátum spracovania dokumentácie:
04/2017
Predložená dokumentácia rieši: optické pripojenie bytového domu Panorama Koliba
BA na Tupého ulici. Jedná sa o vybudovanie 1. etapy. Líniová stavba bude pripojená na
existujúcu trasu Slovanet na Račianskej ulici. Križovanie komunikácií bude podtláčaním.
Navrhované vedenie je v celkovej dĺžke 670 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 investičného zámeru vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy,
rok 2007 v znení zmien a doplnkov:
Pre územie, ktorého súčasťou sú pozemky pre predmetnú líniovú stavbu je funkčné využitie
územia:
- časť pre námestia a ostatné komunikačné plochy, t.j. 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
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vybavenosti určenej pre širokú verejnosť. Súčasťou plôch námestí a koridorov sú spravidla:
zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia, prvky dopravného značenia, výtvarné
umelecké diela;
- časť pre parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, stabilizované územie, kód funkcie 1110,
t.j. územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene, ale aj plochy zelene s úpravou
lesoparkového charakteru.
- časť pre viacpodlažnú zástavbu obytného územia, stabilizované územie, kód funkcie 101,
t.j. 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.
- časť pre občiansku vybavenosť lokálneho významu, stabilizované územie, kód funkcie 202,
t.j. územia občianskej vybavenosti slúžiace pre umiestňovanie stavieb a zariadení lokálneho
významu, predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. Súčasťou územia sú
plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a
zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z
celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.
Líniová stavba je vedená popri komunikačnej sieti - obslužnej komunikácii FT C1, ktorá je
v predmetných častiach v dotyku s funkčným využitím územia pre ostatnú ochrannú a izolačnú
zeleň, stabilizované územie a rozvojové územie, kód funkcie 1130, pre plochy zariadení
železničnej dopravy, stabilizované územie, kód funkcie 702, pre málopodlažnú zástavbu
obytného územia, kód funkcie 102, kód regulácie ,,S“ a pre občiansku vybavenosť
celomestského a nadmestského významu, kód funkcie 201. kód regulácie ,,S“.
Líniová stavba križuje železničné trate a zariadenia.
Líniová stavba križuje územie pre ochranné pásmo železničných tratí.
Líniová stavba križuje komunikačnú sieť (FT B1). Uvádzame. že predmetná komunikačná sieť
je tiež zaradená do zoznamu stavieb vo verejnom záujme ako Stavby ZÁKOS-u, t.j. D13.
preložka cesty II/502 v úseku Pionierska - Gaštanový hájik - Na pántoch - Rybničná.
Predmetné územie je v časti súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.
Územný plán v stabilizovanom území 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 akceptovať,
chrániť a rozvíjať. Prvoradým je zvýšenie kvality prostredia, nielen kvality zástavby ale aj
prevádzkovej kvality. Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre mesta je potrebné
vo vnútornom meste, kde sa vyskytujú stabilizované územia so zástavbou mestského typu,
komplexy zástavby, areály a územia izolovanej zástavby, najmä bytové domy sídliskového typu
a enklávy rodinných domov, v dotváraní území rešpektovať diferencovaný prístup podľa
jednotlivých typov existujúcej zástavby.
Kód S: rozvojová a stabilizovaná plocha je situovaná na území, pre ktoré je schválená
územnoplánovacia dokumentácia podrobnejšieho stupňa (ÚPN - Z), ktorá obsahuje jej reguláciu.
Líniová stavba zasahuje aj do územia pre ktorý bol schválený aj územný plán zóny Podhorský
Pás (obstarávateľ: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, rok 2006), ktorý pre predmetné
záujmové územie líniovej stavby stanovuje nasledovnú reguláciu: časť pre komunikácie -
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SLIAČSKA/C1/MO9/40 a C1/MO9/40, časť pre chodník, časť pre cyklotrasu, časť pre ochranné
pásmo dopravnej vybavenosti.
Podľa § 11 ods. (5) Usporiadanie a limity technického vybavenia Územného plánu zóny
Podhorský Pás: ,,Všetky líniové stavby technického vybavenia budú umiestnené v plochách
a priestoroch, vymedzených pre dopravné stavby.“
Z uvedeného vyplýva, že líniová stavba ako zariadenie a vedenie technickej vybavenosti pre
obsluhu územia je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007,
v znení zmien a doplnkov, a tiež v súlade s Územným plánom zóny Podhorský Pás, a preto
Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
s umiestnením stavby:
Panorama Koliba BA, optická prípojka
na parcelách číslo:
líniová stavba, neuvádza sa
v katastrálnom území:
Nové Mesto, Vinohrady
miesto stavby:
Sliačska ulica, Tupého ulica
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:

• územie dotknuté líniovou stavbou je potrebné po ukončení stavebných prác uviesť do
pôvodného stavu;
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 kompletizácií žiadosti o stavebné povolenie resp. k zlúčenému 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 ani záväzné
stanoviská hlavného mesta vydávané v rámci iných konaní.
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.
S pozdravom
JUDr. Ivo Nesrovnal v. r.
primátor
Príloha: potvrdená situácia
Co:
MČ Bratislava – Nové Mesto + potvrdená situácia
Magistrát - OUIC, ODI

