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

PATÁK, s.r.o.
Ing. Juraj Szabo
Romanova
851 02 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
MAGS OUIC 56235/18-457089

Vybavuje/linka
Ing.arch. Hanulcová

Bratislava
06.03.2019

Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
BA_Záhorská Bystrica, Pútnická 1205, NNK
SO 01 – NN Káblové vedenie
žiadosť zo dňa:
05.11.2018
typ konania podľa stavebného zákona: umiestnenie stavby
druh podanej dokumentácie:
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
a stavebné povolenie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Juraj Szabo, reg.č. 5752*A2
dátum spracovania dokumentácie:
10/2018
investor:
investičný zámer:

Predložená dokumentácia rieši:
NN káblové vedenie pre pripojenie nového odberného miesta na Pútnickej ulici. Navrhovaná trasa
je v dĺžke 700m vedená od existujúcej trafostanice pozdĺž Pútnickej ulice.
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:
- plochy námestí a ostatné komunikačné plochy
Pod úrovňou terénu je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry.
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Z uvedeného vyplýva, že 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:

Rekonštrukcia Hodonínskej ulice
líniová stavba
Záhorská Bystrica
lokalita Hodonínskej ulice

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 riešenia verejného dopravného vybavenia: nemáme pripomienky
- 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
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
Matúš Vallo v.r.
primátor

Príloha – potvrdená situácia
Co:

MČ Bratislava – Záhorská Bystrica + potvrdená situácia
Magistrát – OUIC, ODI

